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Kollektive vejledningsformer
– det nye sort?
I den nye vejledningsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1.
august i år, kan man i kapitel 4 læse, at der fremover skal gives
kollektiv vejledning til alle elever i 7.-9. klasse samt 10. klasse. Kollektiv vejledning bliver beskrevet som ”klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter”, hvor eleverne skal ”udfordres
i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job”. Derimod
skal individuel vejledning og gruppevejledning udelukkende gives
til de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Vægtningen beskrives således: ”Hvor gruppevejledning med fordel kan
anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den
enkelte, benyttes denne.”
Den sidste sætning er interessant. Ovenpå et forår med hårde
diskussioner om de (mindst) 160 millioner kroner, vejledningsområdet skal spare som følge af eud-reformen, er det pudsigt
at læse en bekendtgørelse, der giver et pædagogisk argument
for besparelsen. Argumentet om, at valgparathed i højere grad
understøttes af gruppevejledning fremfor individuel vejledning
er tvivlsomt, men Undervisningsministeriet har hørt godt efter,
når forskere og praktikere har fortalt om de mange positive resultater, gruppevejledning kan give. Som en boomerang får vi
vores egne argumenter i nakken. Problemet er nemlig, at årsagen
til det markante fokus på gruppevejledning og andre kollektive
vejledningsformer i den nye bekendtgørelse ikke handler om
pædagogik men derimod økonomi, hvorfor der ikke er afsat de
nødvendige ressourcer.
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På den anden side er der ingen tvivl om, at vi er inde i en bølge
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at mulighederne udvider sig for de vejledte, udvikles vejledningsfeltet og vejledningsfagligheden.
Den nye vejledningsbekendtgørelse vil gerne være med på noderne og afspejler på sin vis vejledningsfeltets udviklingsparathed
overfor kollektive vejledningsformer. Men når finansieringen ikke
følger med, får ordene en falsk klang, som er ulidelig at høre på.
Så kære politikere: Se at få fundet en stor pose penge til området, så der reelt kan foregå klassebaserede eller tilsvarende
vejledningsaktiviteter, hvor eleverne kan blive udfordret i deres
forestillinger om valg af uddannelse og af job. Vejlederne er klar.

ABONNEMENT
Stig Ravn
stig@danmarksvejlederforening.dk
86 26 02 80
ANNONCER
AC Annoncer
ac@ac-annoncer.dk
86 28 03 15
LAYOUT
Kim Jønsson
Magasinhuset

UDGIVELSER 2013-14
#6: Tirsdag d. 22. oktober
#7: Tirsdag d. 10. december
#8: Tirsdag d. 28. januar
#1: Tirsdag d. 18. marts
#2: Tirsdag d. 20. maj
#3: Tirsdag d. 19. august
#4: Tirsdag d. 30. september
#5: Tirsdag d. 04. november
#6: Tirsdag d. 16. december
Deadline ca. tre uger før udgivelse.
ISSN-nr.: 1604-584X

WEB
Stine Valgreen
stine@danmarksvejlederforening.dk
TRYK
Arcorounborg A/S

Forsidefoto
Modelfoto fra Colourbox

indhold

02
Formandens hjørne
04
Siden sidst
06
10 skarpe // Camilla Hutters om kvalificerede karrierevalg
10
Spot on // Bandemedlemmer vejledes ud af kriminalitet
14
Undersøgelse // Chat-vejledning virker
18
Rie, Randi og Rita rappor terer
”De fleste svarer, at
deres værste fejl er
mangel på disciplin. Ved
nærmere eftertanke
tror jeg ikke, at det er
sandt. Det grundlæggende problem er, at deres
prioriteter simpelthen
ikke er plantet dybt nok
i deres sind.”
Stepen R. Rovey i bogen
”7 gode vaner”.

22
Profilen // Operasanger vejleder ledige til job
24
Klummen // Organisatorisk slingrekurs
26
Samarbejde giver bedre overgange
28
Danmark rundt
31
Debat // Inlusion er besparelse
32
Kronik // Terminologiske trængsler
35
Efter tanken

10
Vejledere er centrale personer i Københavns bestræbelse på at trække unge ud af
kriminelle rocker- og bandemiljøer

14
Chat-vejledning dur, men vi skal undervises i at bruge det.

22
Tidligere operasanger Lars Huniche bruger
nu sin skuespillererfaring som vejleder. Han
arbejder med at vende tingene på hovedet
og se bag dem.
3

siden sidst

redigeret af //
torben elsig-pedersen OG SVEND KROGSGAARD JENSEN
Foto //
colourbox

Indkaldelse
til ordinær
generalforsamling
Danmarks Vejlederforening holder ordinær generalforsamling mandag d. 8.
september 2014 kl. 15-18 i København.
Nærmere info følger på foreningens
hjemmeside.
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Minister vil have flere mønsterbrydere
Undersøgelser viser, at postnummeret har afgørende betydning
for, om unge vil søge ind på en videregående uddannelse. Blandt
de unge, der gik i 9. klasse i 2012 i Gentofte Kommune, vil 79
procent tage en videregående uddannelse. Mens det samme tal
for Læsø og Lolland kommuner er på henholdsvis 41 og 53 procent, viser fremskrivninger. Det vil uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, lave om på.
»Jeg tror ikke på, at de unge i Gentofte er mere egnede til en
uddannelse end de unge på Lolland og Læsø. Det siger intet om
talent – men en masse om tradition og social arv. I det samfund,
jeg kæmper for, er uddannelse ikke noget, der er forbeholdt unge
fra hjem med klaver. Det er for alle. Og alle skal have mulighed
for at udvikle og udfolde deres talent. Jeg vil have flere mønsterbrydere,« siger Sofie Carsten Nielsen.
En aktiv indsats for at styrke den sociale mobilitet er derfor
et af de fem pligtige mål, som ministeren sætter i de udviklingskontrakter, hun indgår med de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er første gang, en minister gennem udviklingskontrakterne stiller krav til uddannelsesinstitutionerne om at gøre en
aktiv indsats for at bidrage til at bryde sociale mønstre.
»Fri og lige adgang til uddannelse skal ikke bare være et princip, vi hylder i festtaler – det skal vi kæmpe hårdt for at gøre til
virkelighed. Det er ikke lykkedes at knække koden, og derfor
bliver vi nødt til at nytænke og gøre noget nyt. Jeg inviterer nu
mønsterbrydere og iderige danskere til at hjælpe mig med at
få gjort noget ved sagen. Alle kan byde ind uanset erfaring eller
baggrund,« siger Sofie Carsten Nielsen.
Udover et analysearbejde, der skal kor tlægge den nuværende
sociale profil på de videregående uddannelser, og en indsamling
af gode erfaringer, nedsætter Sofie Carsten Nielsen et mønsterbryderkorps bestående af både eksper ter og almindelig danskere, som skal rejse rundt i landet og indsamle ideer og udvikle
konkrete initiativer.
4

Plads til forbedringer
Sagsbehandlerne på landets jobcentre
bruger kun 26 procent af deres gennemsnitlige arbejdstid på direkte kontakt til
borgere og virksomheder. Det viser en
undersøgelse fra juni måned. Rappor ten
der er udarbejdet af konsulentfirmaerne Quar tz+Co og BDO Consulting indikerer
således, at der er et betydeligt potentiale
for en bedre anvendelse af ressourcerne
i jobcentrene.
En bred aftale om en beskæftigelsesreform, som regeringen landede umiddelbar t inden ferien, lover at gøre noget ved
problemet.
Ugebrevet A4 skriver, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i forbindelse med aftalen sagde, at man nu inden for
systemet med ledige afbureaukratiserer i
et omfang, som man ikke har set før. Og
at regeringen blandt andet lægger op til,
at stive krav i forbindelse med samtaler
og aktivering blødes op, og at jobcentrene
får mere frihed til selv at finde ud af, hvad
der virker bedst i forhold til arbejdsløse.

siden sidst

Udenlandsk praktik – en god ide!
Færre unge end tidligere vælger en praktikplads i et andet EU land, og det er ifølge uddannelseschef i Dansk Erhverv, Svend Berg, en skam.
»Den helt store gevinst for eleven er klart de erfaringer, som følger med en praktikplads i udlandet. Her lærer eleven at omgås kolleger og kammerater fra andre lande.
Eleven lærer at stå på egne ben – langt fra mors køkken, og opnår herigennem en
modenhed, som enhver virksomhed vil lægge vægt på ved en efterfølgende ansættelse
hjemme i Danmark,« siger han og peger på, at de unge kan hente hjælp til udlandspraktikken hos de PIU-koordinatorer, der findes på de fleste erhvervsskoler.
Svend Berg for tæller, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, dækker elevens
rejseudgifter til praktiksamtalen, samt udgifter til rejse ud og hjem, når eleven skal på
skoleophold samt transportudgifter under skoleopholdet svarende til billigste offentlige
transpor t.
Desuden får eleven udbetalt løntilskud – under danske obligatoriske skoleophold,
hvis den udenlandske virksomhed ikke betaler lønnen imens. Desuden kan eleven få
dækket op til halvdelen af sine boligudgifter.

Mange tænker i jobskifte
En undersøgelse foretaget af YouGov for Metroexpress viser, at hver sjette dansker
mellem 30 og 39 år går med overvejelser om at skifte til en anden branche.
I undersøgelsen svarer 17 procent, som er i arbejde, således, at de regner med at
arbejde i en anden branche inden for de næste fem år.
Ifølge Metroexpress bekymrer tallene forfatter og karriererådgiver, Torsten Lausten.
»En del unge finder ud af, at de er havnet på en helt forker t hylde, og det er tragisk.
Det er virkelig svær t for de mennesker, der gerne vil lave et karriereskift, og mange
løber panden mod en mur,« siger han til Metroexpress.
Han ser det blandt andet som et udtryk for, at uddannelsesvejledningen til unge slet
ikke er god nok, når syv ud af ti unge vælger en gymnasial uddannelse, og han mener, at
vejledningen i folkeskolen bør have meget mere fokus på erhvervsfaglige uddannelser.

Kønsmainstreaming i
vejledningen
Kønsmainstreaming handler om at integrere køn og ligestilling i kerneopgaverne
- i ældreomsorg, i skolepolitik, i aktivering
af ledige osv. I ligestillingsloven står anfør t,
at ligestilling skal integreres i al offentlig
planlægning og forvaltning – det er kønsmainstreaming.
For at undersøge hvordan det står til
med kønsmainstreamingen i den vejledning, de unge får, har Institut for Menneskerettigheder gennemfør t kvalitative
interviews med 27 UU-vejledere fra udvalgte UU-centre i Danmark. Interviewene viser blandt andet:
•	At vejlederne ikke mener, at køn spiller
en rolle i vejledningen
•	At vejlederne lader sig påvirke af de unges fysiske fremtræden i vejledningen
•	At kønnet spiller en rolle i vejledningen,
når den unge vil et kønsutraditionelt
valg
•	At vejlederne oplever, at deres muligheder for indflydelse på de kønsopdelte uddannelsesmønstre er begrænset af
kravet om differentieret vejledning
•	At størstedelen ikke ved, hvad ligestillingsforpligtelsen betyder i forhold til
deres arbejde
Hele rappor ten kan findes på
www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning
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Kvalificerede karrierevalg kræver
brede kompetencer
Nyt forskningsprojekt sætter fokus på gymnasieelevernes kompetencer i forhold til at vælge karriere. Overskriften er karrierefokus før og
efter gymnasiet. Souschef ved Center For Ungdomsforskning, Aalborg
Universitet, Camilla Hutters, står bag projektet. Forventningen er, at
brede kompetencer og det dannelsesmæssige vil kvalificere de unges
valg og mindske frafaldet på de videregående uddannelser

_01
Hvorfor er det vigtigt at forske i karrierevalg?
»Der er overordnede tal, der viser, at der stadig er et forholdsvist
stor t frafald på de videregående uddannelser. Omkring de 25-30
procent afhængigt af uddannelse. Desuden har Studievalg lavet
brugerundersøgelser, der viser, at mange unge måske nok bliver
orienteret om studiemulighederne, hvad jo også er Studievalgs
opgave, men at de måske ikke er så afklarede på sig selv. Endelig
kan vi i noget af den forskning, vi selv har lavet se, at mange
undervejs i gymnasiet mister motivation og retning, fordi de simpelthen ikke kan forbinde den undervisning, de får i gymnasiet
med, hvad det er, de selv vil med deres liv og fremtid. Der er
således en række grunde til at kigge bredere på, hvilke kompetencer, der er nødvendige i forhold til karrierevalg.«

Camilla Hutters forsker i gymnasieelevers
kompetencer.

_02
Hvad mener du med at kigge bredere?
»Det er jo op mod 75 procent af en ungdomsårgang, der går i
gymnasiet og HF. Det kan selvfølgelig ændre sig, hvis rammerne
bliver anderledes, og der for eksempel indføres karakterkrav. For
de fleste unge gælder det, at de i gymnasiealderen er i en vigtig
periode af deres liv, hvor de har fokus på at finde ud af hvem
de er, og hvad de vil med deres fremtid. Derfor er det oplagt, at
man også i forhold til karrierevalg arbejder med den dannelsesdimension, som gymnasiet jo allerede har. Altså det der handler
om, at man skal blive myndig og være i stand til at mestre sit liv
og sin omverden. Her er karrierevalget en væsentlig dimension.
Man skal jo ikke bare lære matematik og dansk, men også lære
at blive klog på sig selv, og på hvordan man skal agere i livet.«
_03
Hvad er målet med forskningsprojektet?
»Målet må være at give de unge karrierekompetencer, der både
på kor t og langt sigt sætter dem i stand til at agere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet samt gøre dem bevidste om
deres egne kompetencer.«
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Der er jo nok en del lærere, som ikke
ved så meget om uddannelses- og
erhvervsvalg.

_04
Hvad er det for kompetencer?
»Det er som tidligere nævnt de dannelsesmæssige, men vi har
ikke lagt os fast på en egentlig definition på nuværende tidspunkt.
Flere teorier er på banen og for eksempel vil 21. Century Learning Skills være i spil i denne sammenhæng. Men vi skal så at
sige oversætte teorierne, så de passer ind i en dansk gymnasiekontekst. Afgørende er det imidlertid, at vi finder en model, der
både kan beskrive, men også evaluere progressionen i udviklingen af den enkeltes karrierekompetencer.«
_05
Forestiller du dig, at karrierevalg bliver et egentligt fag?
»I Danmark har vi i folkeskolen haft UEA-undervisningen, der
dog ikke har været et decideret fag med timer, men i gymnasiet
har vi ikke erfaringer med et fag som karrierelæring. Det er ikke
afgørende lige nu, om der bliver et decideret fag. Det er en mulighed. Men det kan også være, at studie- og erhvervspraktik skal
fylde, så den unge får konkrete erfaringer med, hvad forskellige
valg kan betyde. Endelig kan karrierevalg være en dimension i
allerede eksisterende fag. Det er noget af det udviklingsarbejdet
skal vise. Det afgørende er progressionen, at der sker en udvikling med den unge.«
_06
Hvad vil det komme til at betyde for vejledningen?
»Der vil sandsynligvis være brug for nogle organisatoriske ændringer. Som det er nu, orienterer studievalg om uddannelser og
erhverv, mens andre for eksempel tager hånd om fastholdelsen.
Men når det kommer til at handle om at give den enkelte helt
konkrete karrierevalgskompetencer, vil der sandsynligvis være
brug for en organisering, der sikrer et stærkt samarbejde mellem
lærere og vejledere.«

_07
Vil der ske ændringer i forhold til indholdet i vejledningen?
»Der findes en række vejledningsmetoder, som man kan stille
sig på skuldrene af, og alle metoder handler jo om at styrke den
enkeltes valg af uddannelse og karriere. Men det vil sandsynligvis
være hensigtsmæssigt at arbejde med mere langstrakte og sammenhængende forløb for den unge. Vi skal sikre progressionen
i arbejdet og finde de måder, der bedst styrker den unges refleksioner.«
_08
Skal vejlederne have opdateret deres kompetencer?
»Der skal nye kompetencer til hos både lærere og vejledere.
Der er jo nok en del lærere, som ikke ved så meget om uddannelses- og erhvervsvalg, og det med at få de unge til at rykke sig i
den sammenhæng. Og omvendt vil der være vejledere, som ikke
er vant til at arbejde i faglige læringsforløb. Så projektet vil givet
stille krav om kompetenceudvikling.«
_09
Hvad betyder uddannelsessystemets stærke fokus på karakterer?
»Det er ikke projektets formål at ændre ved karakterer og optagelsesprocedurer, og vi har et system, hvor karakterer spiller
en meget væsentlig rolle. Men jeg tror, at det her også kan give
en lidt anden opfattelse af, hvad der er vigtigt i gymnasiet. Der
vil komme fokus på den unges refleksioner, og den unge vil få
en mere nuanceret og bevidst holdning til egne kompetencer.«
_10
Hvad kommer studiefremdriftsreformen til at betyde her?
»Vi har da en klar forventning om, at det her vil mindske frafaldet
på de videregående uddannelser, men vi vil ikke kunne måle på
det i det her projekt, da det så skulle løbe over længere tid. Men
mere bevidste unge vil kunne tage mere velovervejede valg. Vi
ved jo, at uklarhed om, hvad man vil, giver frafald, så alt andet lige
vil det her kunne medvirke til at mindske frafaldet og gøre, at
flere kommer hur tigere gennem uddannelsesforløbet.«
7

Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder som
Autisme Spektrum Forstyrrelse, Asperger Syndrom, OCD-, ADHD, Tourette Syndrom m.v. og tilbyder:

Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en
efterskole for elever med særlige
forudsætninger for læring. Hos os
vægter vi de praktiske, kreative
og musiske fag, hvor de bærende
elementer i vores pædagogiske
arbejde er struktur og forudsigelighed.
På Efterskolen Østergård arbejder vi ud fra værdierne respekt,
tryghed, ansvar og ligeværd.
Gennem mange års erfaringer
har vi skabt et trygt læringsmiljø,
hvor glæden, trivslen og fælleskabet er i centrum. Det sikrer,
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Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk
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LovGuide Vejleder
Få overblik over de nye regler i LovGuide Vejleder
Nu er der igen nye regler på vejledningsområdet, men hjælpen
er lige ved hånden. I LovGuide Vejleder finder du hele den nye
lovgivning, samlet og opdateret. Her kan du læse den gældende
vejledningslov i sammenhæng uden at skulle sidde med en finger
i fem ændringslove, og du får de spritnye bekendtgørelser og relevante uddannelseslove med i købet. Vi supplerer med lovguider,
der udlægger teksten på vigtige områder som uddannelsesplan,
uddannelsespligt og uddannelsesparathedsvurdering.
Læs mere om LovGuide Vejleder, og bestil 14 dages prøveabonnement på schultz.dk/lg-vejleder. UU-centre kan abonnere via en
særlig aftale med UU Danmark.
Schultz Uddannelse og Vejledning er Nordens største private aktør inden for hjælp til uddannelses- og erhvervsvejledning og står bl.a.
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BANDEEXIT

tekst //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN
Foto //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN & Colourbox

Bandemedlemmer vejledes
ud af kriminalitet
Vejledere er centrale personer i Københavns bestræbelse på
at trække unge ud af kriminelle rocker- og bandemiljøer

Rocker bliver SOSU-assistent. Sådan kan
overskriften lyde på et af de succesfulde
forløb i Københavns bande exit-program,
hvor tre vejledere er involveret i at hjælpe
unge til en tilværelse uden kriminalitet. Projektet handler kort fortalt om at få unge til
at forlade bande- og rockergrupperne.
At et tidligere bandemedlem får lyst til
at hjælpe andre som SOSU-assistent er
ikke hverdagskost. Men det er et eksempel på, hvad der kan komme ud af exitprogrammet. Baggrunden er en ung fyr
med relation til Bandidos, som kom med
i exit-forløbet. Hans fortid tæller en far,
der sidder i fængsel, en afbrudt kontakt
med moderen og en bror, som også er
aktiv i rockermiljøet. Den unge mand ønskede et nyt fokus i sit liv og kom med
i exit-programmet, hvor han igennem en
periode havde tolv strukturerede samtaler med vejlederen med fokus på, hvordan
han selv kan mestre tilværelsen. Undervejs fik han et job med løntilskud og kom
efterhånden ind i en ny positiv spiral, hvor
han selv sætter dagsordenen i sit liv. Han
har i forløbet fået en fornyet kontakt til
forældrene og begyndte i august på SOSU-uddannelsen og har fået ansættelse i
Københavns Kommune. Med til historien
hører også, at han har været aktiv i at få
broderen til at forlade rockermiljøet.
Det var ganske vist ikke med en drøm
om at blive SOSU-hjælper, den unge
mand gik ind ad døren til vejlederen for
over et år siden. Men undervejs har han
sat nye mål for sit liv.
»Det har i høj grad handlet om også at
10

Vejlederne holder til tæt på Blågårds Plads, hvor exit-vejleder Claus Fasmer har taget opstilling.
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fjerne de urealistiske forventninger til livet
og finde frem til, hvad der er realistisk,«
siger exit-vejleder Claus Fasmer, som
sammen med kollegaerne Berit Winder
og Kate Klokkeholm udgør Københavns
Kommunes bande-exit.

kelte som gerne vil forlade en bande, så
det er vigtigt for bandemedlemmet at
forstå, at det i sidste ende er ham selv, der
har ansvaret for sit liv, og dermed også
ansvaret for selv at kunne ændre det, der
er uhensigtsmæssigt,« siger Claus Fasmer.

Bredt samarbejde
Hovedstadens exit-program for rockerog bandemedlemmer blev for fire år siden
organiseret i et samarbejde mellem tre
kommunale forvaltninger. Fordelen ved
samarbejdet på tværs af forvaltningerne
er, at bandemedlemmet kan få hjælp til
forskellige emner på det samme møde
med kommunen.
Studievejlederne kan afklare uddannelsesmuligheder, jobcentret sætter fokus
på beskæftigelse, mens medarbejderen fra
socialforvaltningen kan yde gældsrådgivning og evt. anvise en bolig.
Når et bandemedlem vil trække sig ud
af det kriminelle miljø, er der nemlig tale
om, at vedkommende skal begynde på et
helt nyt liv. Måske går bandemedlemmet
fra at have 50.000 kriminelle og sorte kroner i indtægt hver måned til at skulle være
på kontanthjælp. Samtidig er det ofte nødvendigt at flytte bolig, da vedkommende
ikke er accepteret af de tilbageværende
bandemedlemmer i nærområdet.

Visiteres til forløbet
Bandemedlemmerne visiteres til exit-programmet ud fra 2-3 indledende samtaler,
hvor den unges ønsker og motivation afdækkes.
»Den unge selv skal ville det og samtidig have mulighed for lave forandringer.
Derfor er ubehandlede misbrugsproblemer eller psykiske lidelser som oftest en
hindring for at være med i programmet. I
de tilfælde henviser vi til en anden indsats
først,« siger Claus Fasmer
Programmet bygger grundlæggende på,
hvad borgeren vil have ud af sit liv og om
det er realistisk at følge de mål, der sættes.
Vejlederne holder typisk kontakten til
bandemedlemmet i op til et år og har
mindst en samtale om ugen.
»Den unge kommer på den måde ind
i et forløb, hvor der sker en personlig udvikling, og hvor vi forsøger at følge en fast
struktur. For en klar plan sammenholdt med,
at vi hjælper den unge med at forankre
drømmen om et nyt liv uden for bandekriminalitet er det der giver største succes.«
Exit-vejledernes vigtigste opgave er at
skabe motivation til forandringen.

Drømme skal motivere
»Som vedledere er vores opgave i høj
grad at få bandemedlemmet til at tegne et
rids over de drømme, han har, fordi drømmen kan være motivet til at ønske nogle
forandringer. Vejlederens opgave er på
den vis ret klassisk. Nemlig at spørge ind
til, hvor borgeren gerne vil hen og understøtte en nysgerrighed omkring, hvordan
livet kan være uden en bandetilknytning,«
siger Claus Fasmer.
De tre exit-vejledere i Københavns Kommune fokuserer ligeledes på, at deltagerne
i exit-programmet skal igennem et forløb,
som er fokuseret på, at der sker en læring.
»Der er mange barrierer for den en-

Mange barrierer
»De unge kommer med et ønske om et
andet liv, så det er et godt udgangspunkt.
Men på vejen ud af bandemiljøet vil de
unge blive udfordret både på deres økonomi og venskaber, så der skal en stærk
motivation til at holde fast. Det er måske
det vigtigste, vi kan støtte de unge i,« siger
Claus Fasmer. »Derfor er vores opgave at
få den unge til at for tælle om sin drøm, og
derefter støtte ham i at holde fast i drømmen. Også når livet uden for det trygge
vejlederkontor udfordrer.«

Samfundsgevinst

Rambøll har udregnet, at den gennemsnitlige nettogevinst for hver borger i exitprogrammet udgør 126.000 kroner (nettonutidsværdi). Det fordeler sig sådan, at
borgeren får en gevinst på 92.000 kroner
og de offentlige myndigheder får 34.000
kroner. Gevinsten for det offentlige dækker over en gevinst for staten (107.000
kroner) og en udgift for kommunen (73.000 kroner), hvilket skyldes de relativt
høje programomkostninger, som kommunen afholder.

>>>
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Men nogle unge forlader også ret
hur tigt projektet igen. Årsagerne kan
være mange. Nogle gange er problemet,
at de unge i exit-programmet skal bag i
boligkøen, fordi kommunen ikke må forskelsbehandle. Det kan betyde, at bandemedlemmet er tvunget til at bo i sit gamle
miljø og ofte i samme boligblok som andre bandemedlemmer. Det pres kan være
for stor t. Andre gange kan det knibe med
jobmulighederne, eller det kan være svært
at bære, hvis familiemedlemmer og venner vender dem ryggen, fordi de forlader
det sociale netværk i banden.

parallelverden gennemsyret af kriminalitet
siden 12-13-års-alderen.
»Mange er født og opvokset i socialt udsatte områder og deres familie og venner er typisk
også med i banderne på den ene eller anden
måde. Derfor har det store omkostninger at
forlade en bande, fordi det ofte betyder, at de
unge så heller ikke kan omgås deres familie, ligesom de ikke kan komme i lokalområdet, fordi
banderne typisk opererer i et lille nærområde.«
Nogle unge ser derfor sådan på det, at
de mister for meget ved at melde sig ud af
banden. På kort sigt kan det nemmeste valg
forekomme at blive i det kriminelle miljø.

Uddannelse er vejen frem
Et klar t fokuspunkt i exit-programmet er
at motivere de unge til uddannelse, fordi
det understøtter, at de ikke falder tilbage
i kriminalitet.
»Udfordringen er dog, at mange af de
unge i banderne ikke har tillid til uddannelsessystemet og har dårlige oplevelser
fra skolen. Derfor er det ikke altid mest
oplagt at gå i gang med en uddannelse
som det første. For nogle er et skridt på
vejen ud af kriminalitet i stedet et job.
Men der er ingen tvivl om, at i det omfang,
vi kan få de unge til at tage en uddannelse,
så kan vi også se, at der er størst chance
for, de kan fastholdes i et positivt forløb,«
lyder det fra vejlederen.
Desuden rummer det, at den unge får
en læreplads, et andet positivt element.
For mens afstraffelsen kan være rå i bandemiljøet, så er der også uskrevne regler
om, at det er en formildende omstændighed at træde ud af banden, hvis man får
en læreplads. I de tilfælde er der eksempler på, at den unge ”slipper” med en gang
tæsk og en bøde for sin illoyalitet over for
banden. I de kredse en mild straf.

Hyppige samtaler giver resultat
I København er der omkring otte bander
ved siden af de egentlige rockergrupper
som Hells Angels, Bandidos og AK81. De
unge som kommer med i exit-programmet er typisk med i banderne.
Exit-programmet i København har haft
omkring 70 unge igennem på fire år, og
en analyse foretaget af Rambøll viser klar t
nogle positive tendenser.
Et år efter forløbet er 29 procent af de
borgere, der deltager i exit-programmet,
ikke sigtet for yderligere alvorlig og personfarlig kriminalitet.

De unges baggrund
De unge som møder op og vil med i exitprogrammet er typisk i begyndelsen af
tyverne. Det er unge, som har levet i en
12
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Ifølge Rigspolitiet er der omkring 110
bande- og rockergrupperinger i Danmark
med omkring 1700 tilknyttede personer.
Stærke sociale bånd og æresbegreber
binder bandemedlemmerne sammen.
Derfor er det svær t at bryde ud af det
kriminelle miljø.
Artiklen bygger på Københavns Kommunes eget exit-program. Desuden findes
en nationale exitstrategi, som lægger op
til indsatser overalt i landet. Der er stor
forskel på, hvordan kommunerne griber
opgaven an. Derudover findes private initiativer.

Hver anden borger er 3 måneder efter
programmets ophør i ”beskæftigelsesrettede aktiviteter” såsom job og uddannelse. Deltagerne bliver således lovligt
selvforsørgende.
»Jeg tror vores succes hænger klar t sammen med, at vi kører hyppige og intensive
vejledningssamtaler. Det betyder, at der
bliver skabt en tillid, hvor det er muligt
at komme i dybden og dermed arbejde
med den unges evne og vilje til at skabe
forandringer,« siger Claus Fasmer, der har
kontor hos UU-København ved Blågårds
Plads. Indenfor er der et almindeligt kontormiljø, men på den anden side af væggen et byliv, som for bandemedlemmernes vedkommende er ret råt.
Et bandemedlem, der står i gæld, har
for eksempel vanskeligere ved at slippe ud
af miljøet og udsættes for skrappe repressalier og vold. Det er ikke ualmindeligt, at
et medlem, der har lagt sig ud med resten
af banden, trækkes ned i en kælder og får
brækket armen som en afstraffelse.
»Som vejleder kan det være ret voldsomt at høre på historier, som man ikke
troede mulige i København. Men miljøet
er råt. Vi møder unge, der har en historie med vold i hjemmet, skudepisoder og
misbrug i familien. Det går under huden
på en, men vi arbejder naturligvis efter et
professionelt armslængdeprincip, hvor vi
altid bevarer en relation, der er professionel. Som vejleder skal jeg ikke være venner med de unge. Desuden har vi tvungen
supervision og det er nødvendigt.«
Claus Fasmer har en for tid som uuvejleder på folkeskolerne. Arbejdet i exitenheden giver nogle andre udfordringer.
Alene logistikken omkring samtalerne
med de unge kan være en udfordring.
De unge i Exit-programmet har brug
for anonymitet, hvilket betyder, at det er
vigtigt, at de ikke møder andre bandemedlemmer på gangene, og desuden må
samtalerne ofte lægges i en anden bydel,
end der hvor banden holder til.

Annonce

CHAT-TILBUD

tekst //
Grethe Fogh Nielsen, UC Syddanmark

”Chat-vejledning dur, men vi
skal undervises i at bruge det”
Sådan konkluderer eleverne på 8. årgang fra Favrdalskolen i Haderslev, der har været genstand for en undersøgelse af, hvad eVejlednings chat-tilbud kan bruges til, og
hvad der skal til for at komme i gang med at bruge det

Med Erhvervsskolereformen er det blevet
understreget endnu engang, at de selvhjulpne elever i højere grad skal bruge
eVejledning. Derfor har UU Djursland,
UU Roskilde, UU Sjælland Syd og UU
Haderslev i samarbejde med eVejledning
gennemfør t et større projekt, med det
formål at få elever i grundskolen til i højere grad at benytte eVejledning. I denne
sammenhæng er UC Syddanmark blevet
bedt om at evaluere det ene delprojekt.
Denne ar tikel vil redegøre for en undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde mellem UU Haderslev og UC
Syddanmark. UU-vejleder Jesper Aaskov
(Nu UU-leder i Sønderborg) er ophavsmand til undersøgelsen, der forsøger at
afdække, hvordan elever i 8. klasse oplever eVejlednings chat som vejledningstilbud. Undersøgelsen er gennemført at
Grethe Fogh Nielsen, UC Syddanmark,
som led i et større projekt.
Formålet med undersøgelsen er at
finde svar på, hvordan eVejledning kan implementeres i grundskolevejledningen, så
eVejledning i højere grad bliver et vejledningstilbud, der benyttes af eleverne. Der
er i denne undersøgelse udelukkende fokus på ”chatten”.
Ud fra en hypotese om, at implementeringen bliver mest vellykket, hvis eleverne afprøver tilbuddet i situationer, der
ligner deres aktuelle vejledningsbehov, har
Jesper Aaskov gennemført 90 minutters
kollektiv vejledning, hvor chatten bliver introduceret, drøftet og afprøvet. Jeg observerer forløbet i 8. klasse. Herunder følger
en kor t beskrivelse af forløbet.
Chatten introduceres
Jesper er UU-vejleder for 8. klasse, så de
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kender ham på forhånd. Vejledningsforløbet starter med en snak, hvor Jesper
forsøger at afdække elevernes viden om
eVejledning og deres erfaringer med chat.
Elevernes viden om eVejledning er lig nul,
hvorimod de har mange erfaringer med at
chatte i forskellige sammenhænge. Derfor
gennemgås eVejlednings chattilbud ved
hjælp af et autentisk chateksempel på papir, som analyseres og drøftes i plenum
ud fra en række spørgsmål på smar tboard,
hvor eleverne giver bud på ”den gode
vejledning”.
Dernæst for tsættes med en øvelse i
grupper, hvor hver gruppe får til opgave
at vælge et job, der interesserer dem og
formulere 5 spørgsmål om uddannelsesvejen til jobbet. Èt af jobbene udvælges
som eksempel, og Jesper kobler klassen
på chatten. Eleverne oplever på den måde
en reel chatvejledning, hvor de får mulighed for at stille deres 5 spørgsmål til en
eVejleder. Efter afprøvningen drøftes vejledningsprocessen og der sluttes af med
en fælles diskussion om ”Det at være i
tvivl”, og om hvordan chatten vil kunne
bruges i tvivlssituationer.

om chateksemplet, som de fik udleveret
på papir og om den chatvejledning, de afprøvede med en vejleder fra eVejledning.
De har fået et indtryk af, hvordan man
formulerer sig, når man kommunikerer
med en vejleder og de er blevet klar over,
hvad vejlederen kan bruges til.
Halvdelen af eleverne har efter introduktionen forsøgt sig med chatvejledning,
tre af dem sammen med deres forældre.
Af de øvrige 8 mener de 7 elever, at de vil
bruge chatten fremadrettet. Èn elev afviser muligheden på grund af den skriftlige
form. Eleven for tæller, at hun er ordblind
og derfor har svær t ved at formulere sig
skriftligt.
Alle elever er enige om, at det er væsentligt at få gennemgået mulighederne
for eVejledning i 8. klasse; enkelte mener,
det allerede skulle ligge i 7. klasse. Der er
også enighed om, at det ville være godt
at få det opfrisket i 9. klasse. Èn elev
har brugt chatvejledningen før introduktionen, de øvrige 15 mener ikke, de ville
være kommet i gang uden den kollektive
vejledning, hvor de fik afprøvet, hvad det
vil sige at chatte med en vejleder.

Resultatet af den kollektive
vejledning.
En måneds tid efter introduktionen udvælges 16 elever fra 8. årgang til at deltage
i to fokusgruppeinterviews. Eleverne er
udvalgt til at repræsentere årgangen med
hensyn til køn, fagligt niveau, uddannelsesovervejelser og personlige egenskaber.
To semistrukturerede inter views af 40
minutter gennemføres på baggrund af en
udarbejdet interviewguide.
Det viser sig, at eleverne kan huske en
del fra introduktionen, de for tæller især

Elevernes meninger om chatten
som vejledningstilbud
Da jeg spørger til, om eleverne kan se
nogle fordele ved chat-vejledning sammenlignet med andre vejledningsformer,
er der en række fordele, de er helt enige
om. Som det første nævner de anonymiteten. Da jeg efterlyser begrundelser falder svarene: ”Så kan man jo godt dumme
sig, for de ved ikke, hvem man er”. ”Hvis
man nu er ret gener t”. ”Måske er det ikke
alle, der har selvtillid til det dér face-toface”. ”Hvis man har svær t ved noget i

CHAT-TILBUD

Chattilbuddet tiltaler eleverne, men er ikke løsningen på alle vejledningsbehov.

skolen, så er det bedre at snakke med en,
der ikke kender én”.
En anden fordel, der er enighed om,
er den lange åbningstid. De tre elever, der
har benyttet chatten sammen med deres
forældre, fremhæver : ”Det er smart, at
man lige kan sætte sig efter aftensmaden
og så kan forældrene jo hjælpe med at
læse de der links”. Nogle nævner, at chatten er en god mulighed, hvis man arbejder med uddannelsesemner i skolen. De
fleste er dog enige om, at de har mest
behov for tilbuddet efter skoletid.
Med hensyn til skriftligheden mener
eleverne, at der er både fordele og ulemper. Det er en fordel, at man kan gemme
svarene og printe det ud: ”Så husker man
det bedre”. Men det bliver også nævnt,
at det kan være svær t for nogle at skulle
skrive så meget.
Eleverne er generelt glade for, at de
har mulighed for at chatte med en vejleder og de er positive over for at bruge
det i forbindelse med deres uddannelsesvalg. Der er nogle ting i forbindelse med
chatvejledningen, som udfordrer dem.
Den skriftlige kommunikation kræver, at

de tænker sig godt om, inden de sender :
”Man skal forberede sig ordentligt, for det
er jo vigtigt, vejlederen forstår, hvad man
mener”. De nævner også, at det har betydning for dem, at vejlederen giver sig tid
til at ”snakke”. Et par af eleverne har erfaring med, at kommunikationen på chatten
lettere kan medføre misforståelser, fordi
den er begrænset til skriftlighed: ”Hvis
Jesper sagde noget pis til mig, og han så
griner bagefter, så var det nok bare for
sjov... men jeg kan jo ikke se eVejlederen”.
I det kollektive vejledningsforløb oplevede eleverne, at vejlederen sendte et
link, hvor de kunne læse videre. Denne
mulighed synes de især er god, når de
sidder sammen med deres forældre eller arbejder sammen med andre i skolen.
Efterfølgende kan de printe linket ud og
gemme det sammen med andre uddannelsesmaterialer. Nogle elever har brug
for hjælp til at læse og forstå de links, de
får tilsendt.
Da eleverne til slut bliver spurgt, om
de kender nogle af de andre eVejledningstilbud, er der nogle få, der har hør t om, at
man kan få vejledning via Facebook. Alle

er enige om, at de gerne vil høre mere
om de andre tilbud – især Facebook-muligheden tiltaler dem.
Som konklusion på undersøgelsen kan
man især udlede, at det kræver en grundig indføring og afprøvning, hvis elever i
grundskolen skal benytte sig af eVejledning. Det er ikke nok at informere, eleverne har brug for at erfare, at det har
noget med dem at gøre. Derfor ligger en
mere udførlig beskrivelse af Jespers forløb tilgængeligt på eVejlednings hjemmeside til de UU-vejledere, der har lyst til at
afprøve det.
Desuden har det vist sig, at chattilbuddet tiltaler eleverne, og de vil gerne
benytte sig af det, men elever i 8. klasse
kaster sig ikke uden videre ud i at afprøve
det. De fleste har brug for at vide noget
om, hvordan man gør, og hvad de kan
forvente af vejledningen. Det er min vurdering, at vejledningstilbud på nettet er
en naturlig og attraktiv mulighed for de
fleste, men samtidig fremgår det også, at
det ikke er løsningen på alle former for
vejledningsbehov.
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ErhvErvslinjEn
Ha’ det sjovt - mens du bliver klar til at vælge erhvervsuddannelse!
Du har lagt folkeskolen og afgangsprøverne
bag dig – men er endnu ikke helt parat til at
træffe valget. Måske har du også et fagligt
hul i matematik – dansk – engelsk – IT, der
skal fyldes op, før du er helt parat til start.

Indhold

Du arbejder kreativt og praktisk i alle fag.
Året er delt op i temaer, f.eks. Sundhed, Børn,
Natur, Service, Handicap, Ældre, Intro - og
Outro.
Du har fag som studieliv, livsstil, kommunikation & samarbejde. Vi tager på virksomhedsbesøg, vi får besøg af en række mennesker,
der fortæller om deres fag, du kommer i
praktik i forskellige områder efter dit valg.

Pædagog

Du bor og lever
på skolen
Du bliver en del af det store fællesskab med ca. 100 andre unge.

kok/Cater

Frisør
Sikkerhedsvagt
uktør

Fitnessinstr

eller måske...?

Der er aftensamlinger og kreative
fritidsfag og indimellem weekendundervisning og aktiviteter.
I er på studieture, f.eks. til London eller Barcelona, ligesom vi
traditionelt har en skitur for alle i
marts måned.

[

]

kom og
hør
nærme
re
Tlf. 8617
8511

– trafikassistent – kosmetiker – ernæringshjælper – svømmebadsassistent – pædagogisk assistent – konditor – sosu-hjælper – tjener – chauffør

sansestormerne.dk

Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf. 8617 8511 • info@sansestormerne.dk
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Glad Fagskole

tilbyder særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelser – STU –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 et 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 en høj faglighed og en
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted. Esbjerg og
Aabenraa, og tilbyder fag indenfor:
Animation • TV • Radio/Medie • Design
• Køkken • Service • Teater • Bygartner
Dyrepasser • Håndværker • IT.

•

Stedet for unge med særlige behov

PMU tilbyder:

• STU-forløb, som bliver tilrettelagt efter
den enkelte unges behov og styrker
• Afklaringsforløb som en del af STU’en
med bl.a. PAS-test, ressourceprofil,
introtur, IT, afprøvning og afklaring på
interne værksteder, sund kost, motion
og meget mere

Ikke alle afdelinger har de samme linjer, så kig
på vores hjemmeside for yderligere information

Job og partnerskaber
På Glad Fagskole skaber vi sammenhæng mellem uddannelse og erhvervslivet, der hvor det er relevant.
Det betyder, at vi kan etablere længerevarende
praktikker og sammensætte spændende forløb, der
veksler mellem undervisning og praktik. Målet er,
at kvalificere dig til job efter din uddannelse.

VIL DU GERNE HØRE MERE
- OG EVT. PRØVE EN UGES PRAKTIK HOS OS
Så kan du kontakte os på:
København
Ringsted
Esbjerg
Aabenraa

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

3812
2326
2712
7463

0116
3115
5698
3600

Eller besøge os på vores
hjemmeside
www.gladfagskole.dk

PMU har 13
forskellige
interne
værksteder

Information og
optagelse:
tlf. 9678 1435

Ole Rømers Vej 4
9870 Sindal
Tlf. 9678 1400
info@pmu.dk

• Ressourceforløb
• Arbejdstræning og praktikforløb
• Mentorstøtte
• Botræning med vejledning
• Støtte til fritidsaktiviteter

Læs mere om vores tilbud på www.pmu.dk
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Rie, randi og rita rapporterer
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3 X R: 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.

Nytænkende og radikalt indspark
til vejlederrollen
For begge artikler kan vi skrive: Nytænkende? Ja!
Radikale? Ja! Læseværdige? Bestemt! Anmeldelse af
Handbook of Career Development redigeret af G.
Arulmani, A. J. Bakshi, F. T. L. Leong & A. G. Watts
udgivet på Springers forlag i 2014
Bogens dedikation lyder : This handbook is dedicated to all those
who work towards the realization of human potential among individuals and communities around the world.
Indledningsvist vil vi gerne knytte et par ord til hele bogen,
men anmeldelsen vedrører specifikt to artikler. Håndbogen indeholder i alt 42 ar tikler, og kriterierne for at blive inkluderet i en
sådan publikation er skrappe! Der er derfor en hvis garanti for
kvaliteten af ar tiklerne i forhold til originalitet og væsentlighed
for vejledningsfeltet.
Artiklerne spænder bredt, og vi tør næsten garantere, at der
for enhver vejleder og måske særligt studerende på vejlederuddannelser findes relevante og interessante pointer. Sidder du lige nu og
tænker – min problemstilling er så speciel, så ingen har skrevet om
det før, så få fat i håndbogen og se om der ikke alligevel er nogen,
som nærmer sig. Så har du noget at bygge videre på og diskutere op
imod.Vi nævner i flæng nogle af de emner, som tages op: Nye trends
i teoriudvikling, kontekstresonans, Gandhi, forældres indflydelse på
karrierevalg, midtlivskarriere, arbejdsmarkedet og karrierevejledning,
grøn vejledning, neoliberalisme, vejledning og arbejdsløshed, vejledning i landdistrikter, on-line vejledning, vejledning af unge med særlige behov, vejledning af indvandrere og meget meget mere.
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Vejledningens samfundsmæssige rolle
Nu til en kor t omtale af to specifikke ar tikler af henholdsvis
Ronald Sultana og Peter Plant.
Sultana, R. (2014). Career Guidance for Social Justice in Neoliberal Times. In G. Arulmani, A. J. Bakshi, F. T. L. Leong & A. G. Watts
(Eds.), Handbook of Career Development (pp. 317-333): Springer
New York.
I ar tiklen “Career Guidance for Social Justice in Neoliberal
Times” tager Sultana fat i en diskussion, som har været interessant for karrierevejledningen, siden Parson ’opfandt’ begrebet
karrierevejledning, nemlig diskussionen af vejledningens samfundsmæssige rolle. Sultana sætter særligt fokus på vejledningens
bidrag til social (u)retfærdighed og diskuterer dette i lyset af de
neoliberale politikker, som han ser dominerer samfundet i dag. Vi
kommer både omkring den nobelprisvindende indiske økonom
Armatay Sen og Nancy Fraser, før Sultana konkluderer, at for
ham er social retfærdighed ikke noget, som kan opnås i form af
social lighed mellem alle.
Social retfærdighed er et standpunkt. Vel at mærke et standpunkt som praktiseres ved, at vejledere tilstræber at være gode
og gøre gode gerninger. Det kan meget vel lyde naivt, skriver
Sultana og for tsætter, med en henvisning til Paolo Freire, at helt

Rie, randi og rita rapporterer

simple termer som grundlag for pædagogisk arbejde kan støtte
vejledere i at fastholde dette standpunkt, og det er : Kærlighed,
ydmyghed, tillid og håb. Sultana fremhæver også vejlederes og
forskeres forpligtigelse til hele tiden at undersøge både praksis
og politikker i lyset af social retfærdighed.
Sultana slutter sin artikel med et afsnit som hedder: dette er
ikke en konklusion. Det er typisk for ham, og det at teksten ikke
nødvendigvis er, hvad den giver sig ud for at være, gør altid hans artikler til underholdende og stimulerende læsning. Hans tekster rummer mange spændende sproglege, som er fascinerende og ganske
vanskelige at oversætte. Derfor slutter anmeldelsen af en absolut
læseværdig artikel med et citat, som sammenfatter pointen med
Sultanas artikel, nemlig at støtte op om: …a shift from denunciation
of what is wrong to annunciation of how wrongs are righted.
Karrierevalgets optimering af livsbetingelser
Plant, P. (2014). Green Guidance. In G. Arulmani, A. J. Bakshi, F. T. L.
Leong & A. G. Watts (Eds.), Handbook of Career Development (pp.
309-316): Springer New York.
I ar tiklen “Green Guidance” introducerer Peter Plant helt nye
tanker omkring karrierevalgets eller valgenes indflydelse på både
økonomi og miljø. Han viser, hvordan mange vejledningsteorier
bygger på, at mennesker altid vil forsøge at optimere egne livsbetingelser. Det grundlag betyder, at teorierne har en blind plet,
skriver han med henvisning til Adams Smiths begreb om ’den
usynlige hånd’, idet teorierne derved kommer til at forudsætte,
at individuel optimering af livsbetingelser også resulterer i en
optimering af de fælles livsbetingelser.
Plant tager derefter læseren omkring indiske og grønlandske
begreber for livsudvikling, som medtænker den enkeltes forpligtigelser for lokalsamfund og nation! Og vi udfordres på vores
verdensbillede undervejs. Afslutningsvist foreslår Plant, at en stigende bevidsthed omkring samspillet mellem økonomisk udvikling og miljømæssige problemer skal give anledning til:
•	at informationsmaterialer om de forskellige uddannelser og
erhverv også skal indeholde information om miljøpåvirkninger
•	at vejledere skal have fokus på ’grønne rutiner’ i deres eget
arbejde
•	at vejledningsteorier også skal adressere fælles karriereproblemstillinger såvel som individuelle og i tillæg hertil have fokus på forskellige karrierevalgs betydning for miljøet.

Han viser, hvordan mange
vejledningsteorier bygger på, at
mennesker altid vil forsøge at
optimere egne livsbetingelser.
Det grundlag betyder, at
teorierne har en blind plet.

Handbook of Career Development.
Redigeret af G. Arulmani, A. J. Bakshi, F.T. L. Leong
& A. G. Watts.
Udgivet på Springers forlag i 2014.

For begge ar tikler kan vi skrive: Nytænkende? Ja! Radikale? Ja!
Læseværdige? Bestemt! Artikler som forandrer vejledningsverdenen? Måske! Læs ar tiklerne og bedøm selv.
Servicemeddelelse: Husk at bibliotekarer er super til at skaffe kopier
af artikler.
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Uddannelser
for unge
med særlige
behov
- på vej videre i livet

LIVSVÆRN
FRITID
NETVÆRK
IT IPAD
ØKOLOGI
SOCIALØKONOMI

Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

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

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold
Efterskoleophold for
for sent
sent udviklede
udviklede unge
unge
Kom
Kom og
og vær
vær en
en del
del af
af vores
vores fællesskab
fællesskab og
og
mød
mød nye
nye venner.
venner.
Du
Du møder
møder en
en prøvefri
prøvefri skole
skole med
med praktiske
praktiske
og
og kreative
kreative værksteder
værksteder og
og hvor
hvor vi
vi sammen
sammen
har
har fokus
fokus på
på din
din personlige
personlige udvikling
udvikling og
og
livsglæde.
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

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.

Tilbyder nu
Helt ny

Idrætsmedhjælper

HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

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

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.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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SVEND KROGSGAARD JENSEN

Sceneerfaring kvalificerer
vejledningen
PROFILEN
Lars Huniche
Uddannet baryton, operasanger fra konservatoriet
i København. Senere fastansat på Operaen i Malmø.
I dag vejleder i konsulentfirmaet Ducas, der hjælper
ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse

Tidligere operasanger Lars Huniche bruger nu sin skuespillererfaring som vejleder. Han
arbejder med at vende tingene på hovedet og se bag dem.
Han går efter at skabe et fælles
sprog og et tillidsfuldt forhold
til borgeren. Og han er meget
bevidst om, hvilken magt han
besidder som vejleder
22

På et vist tidspunkt i en teaterproduktion forlader skuespillerne læseprøverne og går på gulvet. De sætter krop og bevægelse på og skaber et
mere nuanceret og levende billede af den rolle, de skal spille. De tilføjer en dimension. Vejleder og tidligere operasanger Lars Huniche bruger
blandt andet erfaringer fra denne proces, når han går efter at skabe et
flerdimensionelt billede af de borgere, han vejleder.
»Borgerens selvbillede, og det billede jeg opfatter ud fra mødet, signalerne og samtalerne, bruger vi til sammen at skabe et tredje billede. Vi
begynder at tale om den tredje person og udrydder derved en række
misforståelser,« siger Lars Huniche og tilføjer, at det kræver, at han ikke
fastholder et statisk billede af borgeren, men hele tiden er opmærksom
på, at tingene bevæger sig.

VEJLEDERPROFILEN

Det er jo en lidt tilfældig og skæv måde, jeg er kommet
ind i vejledningsarbejdet, men jeg tror, det er en styrke,
fordi jeg jo så ved, at tingene kan gøres på mange måder.
Sagde den faste stilling op
Selv har han bevæget sig en del siden han
i 1992 blev udklækket som baryton fra
konservatoriet i København og fik fastansættelse på operaen i Malmø. Knap ti år
blev det til på det svenske teater. En tid
Lars Huniche var glad for. Men han fornemmede, at han manglede et eller andet,
og uden på det tidspunkt at vide præcist,
hvad det var, sagde han sin stilling op.
»Jeg havde en masse ideer, som aldrig
rigtigt kom længere end til skuffen, og
jeg kan nu se, at det er vigtigt for mig, at
tingene hele tiden udvikler sig, at der er
plads til at ideudvikle og til at omsætte
ideerne til praktisk handling,« siger han
og tilføjer, at arbejdet som vejleder hos
Ducas ser ud til at kunne leve op til de
forventninger.
Som at komme hjem
»Det er nu knap et år, jeg har arbejdet
med vejledning. Det føles lidt som at
komme hjem og alligevel stadig være på
vej,« siger Lars Huniche, som ikke ved,
hvor han ender, men aktuelt kaster al sin
energi ind i vejledningsarbejdet.
»Sådan egoistisk set er det fede ved at
vejlede troen på, at man sætter et aftryk,
også selv om man måske slet ikke får det
endelige resultat af arbejdet at se. På den
måde ligner det teateret,« siger han og
peger desuden på, at det også er fedt at
mærke, at det menneske, der kom ind af
døren og har været igennem et forløb, går
ud af døren, ikke som en anden person,
men med nye tanker og nye muligheder.
»Processen som fascilitator for borgerens
udvikling er rigtig spændende, men også en
proces hvor man skal være opmærksom på
sin position og magt,« siger han.
Ingen absolutter
»Det ligger i vejledningen, at man skal
bruge sin magt på bedst mulig måde,«
siger Lars Huniche og forklarer, at man
godt kan have lyst til at fortælle en borger,
hvad han skal gøre.

»Men hvis ikke man får skabt indsigten eller muligheden for at få indsigt, fejler
man. Så er man på vej ind i absolutternes
verden, hvor man ved, hvad der er bedst
for andre,« siger han og forklarer, at vejledere skal være meget opmærksomme på,
at den farlige magt ligger i absolutterne.
Der hvor man dikterer, fordi man selv ved,
hvad der er bedst.
Flip the coin
»Jeg har indlysende nok en forestilling
om, hvor en borger er på vej hen, men
min plan er så hur tigt som muligt at få
etableret et fælles sprog. At skabe tillid
og få borgeren til at åbne sig,« siger Lars
Huniche og for tæller, at han i den sammenhæng arbejder med noget, han kalder
”flip the coin” , hvor man vender tingene
på hovedet og ser bag dem.
»Mit udgangspunkt er, at tingene altid
kan være anderledes, at borgernes forestillinger kan og skal udfordres. Det er
noget, jeg har samlet op i teaterverdenen,
og det er med til at åbne for muligheder
frem for at lukke,« siger han og for tæller,
at hans teatererfaringer også kommer i
spil, når han bevidst sørger for, at alt, hvad
han foretager sig sammen med en borger,
bliver brugt til noget og ikke kun skal laves
for systemets skyld. Og i forbindelse med
undervisning, tænker han teatrets dramaturgiske model med i sin forberedelse.
»Jeg har opdaget, at der er rigtig mange ting, man gør i den sceniske verden,
som andre steder har navne, men i teaterverdenen gør man det bare,« siger han
og fortæller, at han efter bruddet med
operaen arbejdede med en form for forumteater.
Caseplay
»Efter Malmø fik jeg arbejde i en gruppe
der hed Action, hvor vi arbejde med det,
vi kaldte caseplay, som var en form for forumteater. Blandt andet gennemspillede vi
en række scenarier med ansatte i DSB´s
S-togsdivison for at gøre dem dygtigere

til konflikthåndtering,« siger Lars Huniche
og for tæller, at det her gik op for ham,
hvad skuespillerbaggrunden havde at tilbyde.
»Og her fik jeg også mulighed for at
være coachende modspiller og analyserende medspiller, noget jeg har kunnet
bringe med ind i vejledningen,« siger han
og peger desuden på erfaringerne fra arbejdet som instruktørassistent på to store
forestillinger som noget, der har sat sig aftryk i hans vejledningsarbejde.
»Jeg husker en situation, hvor en skuespiller nægtede at samle en kniv op i en
scene,« siger Lars Huniche og for tæller, at
i stedet for at diskutere det med skuespilleren, gik instruktøren videre med scenen
og byggede den op på en måde, så det til
sidst var umuligt at gennemføre den uden
kniven.
»Til sidst bad han selv om at få kniven.
Og den måde at tænke proces på har lær t
mig meget,« siger han og tilføjer, at han
også har erfaringer fra politisk arbejde.
Organisatorisk erfaring
»Jeg har været politisk aktiv og blandt
andet på et tidspunkt været kandidat til
folketinget,« siger Lars Huniche og peger
på, at det har givet ham en række kompetencer omkring det organisatoriske og
omkring udvikling af koncepter.
»I en periode var jeg desuden aktivt i
min fagforening, hvor jeg arbejdede med
at give operasangerne en faglig identitet.
Et arbejde som giver god mening i forhold
til vejledningsarbejdet,« siger han og peger på, at hans styrke som vejleder netop
ligger i, at han har været omkring mange
ting på sin vej.
»Det er jo en lidt tilfældig og skæv
måde, jeg er kommet ind i vejledningsarbejdet, men jeg tror, det er en styrke,
fordi jeg jo så ved, at tingene kan gøres på
mange måder,« siger Lars Huniche, der er
glad for, at vejledningen giver plads til hans
kreativitet og hans behov for at udvikle de
ting, han arbejder med.

23

klummen
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Vejlederens faste klummepanel består af:
Camilla Hutters, lektor, Center for Ungdomsforskning,
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.

hanne paustian tind

Organisatorisk og
indholdsmæssig
slingrekurs
Ønsket om at professionalisere vejledningsindsatsen via uddannede og fuldtidsprofessionelle vejledere holdt kun i 10 år. Nu skal ikke-uddannede lærere og forældre igen have
hovedansvaret for de flestes vejledning

Vi har godt nok svær t ved at finde ud af,
hvordan vi skal organisere og håndtere uddannelsesvejledningen til eleverne i folkeskolen her i vores lille Kongerige.
På 10 år er vi gået fra at have haft vejledningen underlagt hver enkelt folkeskole,
til at have samlet ansvaret for vejledningen
i kommunale UU-centre, endda tværkommunale, til nu igen at have overdraget vejledningsansvaret for 80 pct. af eleverne til
folkeskolen eller egentligt rettere sagt til
forældrene. Samtidig er vejledningen gået
fra at være en lige individuel indsats for
alle elever, til at alle elever skal have vejledning men ikke lige meget, mens vi i dag er
fremme ved, at nogle elever (de fleste) skal
klare sig med forældres hjælp på baggrund
af en under visning i emnet ”Uddannelse og
Job”
Det leder mine tanker hen på Newtons
3. lov om ”Aktion lig reaktion”, altså at tingene svinger tilbage igen med en vis kraft
og efter en vis periode, når man har glemt,
hvad der egentlig var intentionerne med
det, man havde gang i.
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Jeg har muligvis ikke gjor t Newton helt
ret ved at drage ham ind i denne sag, og jeg
skylder også lige at for tælle, at jeg netop er
dumpet i den nationale test for elever i 8.
klasse i fysik/kemi til stor morskab for mit
afkom, der nød at evaluere mors pauvre
resultat, 28 point ud af 100 mulige.
Slingrekurs
Når jeg er kommet til at tænke på vejledningens organisatoriske og indholdsmæssige
slingrekurs, er det ud fra en forundring over,
at ønsket om at professionalisere vejledningsindsatsen via uddannede og fuldtidsprofessionelle vejledere kun holdt i 10 år. Nu er vi
igen parat til at overlade størstedelen af vejledningsopgaven til underviserne i folkeskolen og lægge ansvaret for elevernes tilmelding
til uddannelse efter 9. og 10. klasse over til
forældrene.
Uddannelsesvejledning, eller rettere under visning i emnet ”Uddannelse og Job”,
bliver nu igen givet fri for alle på lige fod
med færdselslære og seksualunder visning.
Det behøver vi ikke have professionaliseret
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Tænk hvis vi på samme måde differentierede
i elevernes behov for skoletandpleje, samtale
med sundhedsplejeske, skolehjem-samtaler og
seksualundervisning.

længere. Men det er til sammenligning
for tsat topvigtigt at have linjefagsuddannede under visere i både idræt, musik og
træsløjd, som vist nok hedder noget lidt
mere design-agtigt i den nye folkeskolelov.
Hvis der så er nogle elever (helst max
20 pct.), der udviser alt for skrantende
valgkompetencer og uddannelsesforudsætninger, så kan vi hidkalde en professionel uddannelsesvejleder, som så får til
opgave at sørge for at give disse elever
opmærksomhed og hjælp på en måde,
der ikke virker udstillende og stigmatiserende over for fler tallet af elever, der
tydeligvis ikke skranter eller tvivler og
derfor ikke skal tale personligt med en
uddannelsesvejleder.

Jeg ved godt, at tanken er lidt pjattet, men det er da underligt, at netop
uddannelsesvejledningen i folkeskolen
kan føre en så omskiftelig tilværelse på
10 år, og at professionaliseringsgraden
vil være så aftagende, ved at opgaven
bliver fordelt ud til både under visere og
forældre netop på et tidspunkt, hvor det
at tage uddannelse er vigtigere end nogen sinde før for at opnå en tilknytning
til arbejdsmarkedet og forblive selvforsørget i voksenlivet.

Jeg sætter min lid til Newtons 3. lov
og håber, at staten og politikerne på
landsplan med tiden igen vil komme
til at betragte uddannelsesvejledningen
lokalt i folkeskolen som ”et must” og
en investering fremfor en udgift, og at
kommunerne i mellemtiden vil forsøge
at sikre både professionaliteten i vejledningsindsatsen og sammenhængskraften
i UU-systemet. Jeg er nemlig reelt bekymret for, at begge dele er aftagende
og i for værring.

Differentieret seksualvejledning?
Gad vide hvornår turen kommer til at
foretage en lignende vurdering (sortering) i elevernes udgangspunkt og behov
i forhold til for eksempel skoletandpleje,
samtale med sundhedsplejeske, undersøgelse af skolelæge, skolehjem-samtaler og
alle de indsatser, som vi fortsat synes skal
være ”et must” for alle elever i folkeskolen
netop som en del af deres skoletilbud.
Tænk hvis vi begyndte at differentiere på samme måde med færdselslære
eller seksualunder visning. Laust og Silja
behøver ikke have færdselslære, for de
bliver altid kør t til skole i bil eller bus og
skal således ikke klare sig selv i trafikken
for at komme i skole. Sofie og Nikolaj
fritages for seksualunder visning, for de
har allerede selv studeret emnet på internettet eller er for gener te til, at det
bliver aktuelt de næste par år.
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Samarbejde giver
bedre overgang til
ungdomsuddannelse
Erfaringer med 20-20 modellen, hvor 10. klasse består af 20 uger i traditionel 10. klasse kombineret med 20 uger på en ungdomsuddannelse,
er entydigt positive. Det tætte samarbejde mellem lærere og vejledere
er centralt for successen

”Jeg er blevet gladere, mere åben”. ”Det
har været rar t at kunne starte på en frisk,
alle er nye for hinanden, rart at kende
nogen fra hele Odense, så lærer man at
udvide sin horisont”. ”Man føler sig ældre
og taget mere seriøst”. ”Man bliver mere
moden, i folkeskolen var det barnligt”.
Sådan for tæller nogle af de unge, der
har deltaget på forskellige 20-20 forløb,
hvor udviklingsprojektet ’Udvikling af nye
10. klassestilbud efter 20-20 modellen’
har været gennemført. Udviklingsprojektet, der blandt andet er støttet af Region
Syddanmarks Uddannelsespulje, skulle
udvikle og afprøve nye 10.-klassestilbud
efter 20-20 modellen. Formålet er at lette
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Og forsøget har været en
succes.
Overgangsproblematikker er som sådan ikke nye. Vi ved, at det er udfordrende
med alle overgange i livet. Overgangen fra
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vuggestue til børnehave, fra lønarbejde
til pensionisttilværelse. Her imellem er
der med kravet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse fokus på de unges
overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse. Det er her vejlederen får markant betydning. Vejlederen er bindeled
mellem grundskolens trygge og ungdomsuddannelsens nye og udfordrende verden.
Gruppen af undervisere, som er sammensat af lærere fra både ungdomsskolens 10. klasse og erhvervsskolen, har
imidlertid også haft stor glæde af vejlederens guidende funktion. Det har været
særdeles tydeligt i 20-20 forløbene, at der
har været tale om overgangsaktiviteter
med fokus på uddannelsesparathed. Citaterne fra de unge i ar tiklens indledning
vidner om stor opmærksomhed mod det
at blive ét år ældre og mere moden og afklaret. Denne proces har vejlederen sam-

men med forløbets tilknyttede lærere haft
stor indflydelse på.
Lempelig overgang
”Det, vi står sammen om, er elevens vej
igennem uddannelse”, udtaler afdelingsleder Anna Jakobsen fra SDE, Grindsted.
Gevinsten ved samarbejdet ses særligt tydeligt på de uddannelsesinstitutioner, hvor
20-20 forløbene har været samlet under
samme tag. Hvor vejlederen har haft sin
gang ugentligt, således at de unge og ikke
mindst lærerne har opnået kendskab til
vejlederen i et uformelt rum. Lærerne
giver udtryk for, at det ikke er mystisk
med vejlederen. De unge kender allerede vejlederen, og derfor er de trygge
ved at opsøge hende, hvis der kommer
grus i maskineriet. Relationen og vejlederens tilstedeværelse og tilgængelighed
gør det muligt for undervisere og vejleder
at dele umiddelbare bekymringer, og der
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kan handles resolut. Den tilsyneladende
ustrukturerede og uformelle udveksling
mellem vejleder og underviser giver eleven en oplevelse af at blive set og hørt.
Det mere formelle samarbejde understøtter elevernes fastholdelse i 20-20,
og giver således en lempelig overgang fra
barn til ung-voksen fra 10.klasse til ungdomsuddannelse. Men inden lærerne og
vejlederne i samarbejde forholder sig til,
om en elev er uddannelsesparat, går der
en proces forud. Denne proces fremtræder i vejlederens tydelige struktur for vejledningsforløbet, som nogle steder kommer til udtryk i et vejledningssårshjul, som
gør det overskueligt for alle samarbejdspartnere at overskue processen.
Personlige kompetencer
integreres
Tydeligheden i aktiviteterne i vejledningsindsatsen lagde op til, at underviserne
på tværs af 10. klasse og erhvervsskolen
skabte nye sammenhænge. Dette gjorde
det muligt for eleverne at se og skabe
mening i det samlede 20-20 forløb. Katja
Ernst, som er lærer på Iværksætterforløbet på Tietgen, udtrykker denne sammenhæng med udgangspunkt i en faglig optagethed i arbejdsprocessen med fokus på
det at blive uddannelsesparat:
”… i samfundsfag, hvor man ser på sådan noget som familiestruktur i sociologi
[…] så arbejder jeg faktisk også meget
med det her normalitetsbegreb, hvad er
vores normalitetsbegreber egentligt? Altså
falder I [eleverne] indenfor eller udenfor
den her ramme, for at prøve at give dem
et indtryk af at, jamen, måske skal vi se
bort fra det? Eller måske.. vi er normale,
fordi det er jo en elastisk størrelse, og
hvorfor er det egentligt så vigtigt at opfatte sig selv som normal, hvorfor er det vi
gerne vil det? Og så prøver man ligesom
at få det på plads det her med, hvad er
identitet for noget? Og hvornår dannes
det, og hvad nu hvis man ikke lige føler, at
man har en fast identitet?”
Arbejdet med de personlige kompetencer integreres i undervisningen, som
således skaber ét blandt flere afsæt for
den enkelte elevs uddannelsesparathed.
Det formelle samarbejde er endvidere formaliseret i vejleders deltagelse på
temamøder med lærerne. Det sikrer en
formel ramme for udveksling, men mest
af alt en platform for kulturudveksling.

Kulturmødet mellem undervisere fra 10.
klasse, fra erhvervsskolen og vejlederen
skaber grobund for forståelse og dermed
mulighed for øget samarbejde. Denne
samarbejdsdimension er kimen til at fastholde særligt de unge, for hvem uddannelse ikke nødvendigvis er det eneste saliggørende. Det handler om udveksling af
viden om både det personlige, det sociale
og det faglige, som fra hver teamdeltagers
perspektiv har en forskellig toning, som
samlet er nødvendig for at understøtte
den unges vej i uddannelsessystemet.
Vilje til samarbejde
Erfaringerne fra 20-20 forløbene peger i
en samarbejdsoptik på vigtigheden af at
prioritere samarbejdet højt. Det er overordnet set et ledelsesanliggende med allokering af timer til samarbejde, men det
praktiske samarbejde beror på de involveredes parters vilje til at ville samarbejdet.
Det er et fælles anliggende at sikre, at
flest mulige unge opnår tilstrækkelig tro
på at uddannelsesvejen er en farbar vej.
Vejen er, særligt for de udsatte unge, knap
så lige, vejen svinger og går op ad bakke,
her vil den unge have brug for en samordnet indsats. De fagprofessionelle som
i 20-20 forløbene og i fremtidens EUD10
samt den kombinerede ungdomsuddannelse udgøres af folkeskolelærere, er-

hvervsskolelærere, vejledere m.fl. sætter
spot på behovet for at kunne gå mellem,
på tværs og udover de forskellige fagdiscipliner. Behovet for at efterspørge denne
nye transfaglighed beror på, at det der
virker mest forebyggende i forhold til de
udfordringer de udsatte unge står overfor,
er en helhedsorienteret indsat. En indsats,
der koordineret og målrettet sætter ind
på flere niveauer i den unges samlede liv
samtidig.

Fakta

20- 20 modellen er et særligt samarbejde
på tværs - 20 uger i folkeskole/ungdomsskole (10. klasse) kombineres med 20
uger på en erhvervsskole. Aktiviteterne,
eleverne møder, er således et mix af 10.
klasse og erhvervsskole gennem et skoleår.
Denne ar tikel tager afsæt i evalueringsarbejde udfør t af University College Lillebælts konsulenter ift. udviklingsprojektet
’Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 2020 modellen’, bl.a. støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.
Formidling af projektets resultater bringes
i spil til afsluttende konferencen ’Der skal
to til en tango’ d. 2. september på Kold
College, Odense.
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Fyringer på vej i UU-vejledningen
Erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft 1. august betyder, at der skal ske
en kapacitetstilpasning på UU-vejledningens område. En besparelse på 237 millioner af et budget på omkring 665 millioner
skal være fuldt indfaset i 2017, men ifølge
Folkeskolen vil der allerede i år ske afskedigelser. Fagbladet fortæller, at KL i et brev
til landets kommuner gør opmæksom på,
at kommunerne allerede nu skal i gang
med at tilpasse kapaciteten.
Færre brugte eVejledningen i
2013
Fra 2012 til 2013 er antallet af unge, der
henvender sig til eVejledningen faldet
med syv procentpoint. Formanden for
UU-Danmark, Mark Jensen, anser det
som en bekymrende udvikling, især i lyset
af den nye erhvervsuddannelsesreform,
hvor UU-vejlederne skal koncentrere sig
om de 20 procent af unge som har særlige behov.
»Fremover skal UU centrenes vejledning koncentrere sig om de 20%, mens de
80% via en automatiseret vejledning, der
understøttes af eVejledningen, skal klare
sig selv. Vi har frem til reformens målstreg
sat spørgsmål ved denne prioritering, og
vores bekymring bliver ikke mindre, når
vi nu ser en markant tilbagegang for den
vejledning, der satses på til fremtidens
vejledning – nemlig eVejledningen,« siger
Mark Jensen.
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44 nye praktikpladser I Greve
I maj var omkring 60 mennesker samlet på Produktionsskolen i
Greve til et arrangement om praktikpar tnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen. Det blev en stor succes
med bred opbakning fra virksomhederne og resulterede i 44 nye
praktikpladser til Produktionsskolens elever.
Arrangementet var kommet i stand på foranledning af formand for Vækst- og Bekæftigelsesudvalget i Greve Kommune,
Mor ten Dahlin, der ser manglende praktikpladser som et stor t
problem.
»De manglende praktikpladser er ikke bare en udfordring for
Produktionsskolens elever. Det er en udfordring for samfundet,
og jeg sætter stor pris på, at så mange virksomheder er mødt op
i dag og viser interesse for at hjælpe til,« sagde han på mødet.
Forstander for Produktionsskolen, Jákup Heinesen, var taknemmelig for opbakningen og glædede sig til det kommende
samarbejde med de mange forskellige virksomheder. Han påpegede, at Produktionsskolens elever befinder sig vidt forskellige
steder i deres ønske om uddannelse og fremtidigt erhverv. Fælles
for dem er dog, at de søger praktikpladser med henblik på en
afklaring af deres fremtidige beskæftigelse.
Sker der noget hos jer?
Vejlederen bringer gerne nyt om, hvad der sker rundt om i
vejledningslandskabet.
Send tekst og foto til redaktionen@magasinhuset.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

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk
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Poppelgårdens
Praktiske Jordbrugsskole
For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838 • www.popppelgården.dk • ppj@poppelgaarden.org

– en sund og kreativ kostskole

Et særligt tilbud til særlige elever

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:

HØJ OVERGANGSFREKVENS

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

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle
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Inklusion er ren og skær
besparelse
Folketinget besluttede i 2012, at børn med særlige behov skal
inkluderes i den almindelige folkeskole. I dag gælder det for 94,8
procent af børn med diagnoser - et tal, der skal stige til 96 procent i 2015. Udadtil er det for at hjælpe børnene til et liv med
større sociale kompetencer og et højere læringsniveau. I bund
og grund en sympatisk tanke, som vi dog var mange, der allerede dengang udtrykte skepsis omkring. Det er nemlig nogle
af landets mest udsatte unge, der flyttes rundt på, og derfor bør
hensynet til børnene veje tungere end hensynet til offentlige
besparelser.
Desværre er min skepsis kun vokset med tiden. Vi har hør t
om flere ulykkelige skæbner i pressen, og i mit arbejde som specialskoleleder bliver jeg desværre ofte kontaktet af rådvilde forældre, som ikke føler, de kan få den fornødne hjælp til deres barn
i folkeskolen.
Inklusion ligner mest af alt en hensynsløs spareøvelse. Noget,
en ny undersøgelse fra Politiken i den grad understreger. Blandt
381 adspurgte skoleledere svarede over 55 procent, at det kun
er i nogle tilfælde, at der følger penge med de børn, der inkluderes. Pengene forsvinder altså ud i den blå luft. Det understreger i
den grad mine bange anelser, om at det hele handler om kroner

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk

og ører. Der skal spares i statskassen. Koste, hvad det koste vil!
Men endnu en gang er det de svage i samfundet, der nedprioriteres, når økonomien skal forbedres. Tilbage er børnene
overladt til sig selv i en undervisning, hvor der ikke er ressourcer
til at tilgodese deres behov, og hvor underviserne ikke klædes
tilstrækkeligt på til at kunne integrere børn med særlige behov
på en optimal måde. Konsekvenserne er store, og i dag ser vi, at
flere og flere af børnene ender med depressioner og angst, da
de føler sig ensomme og misforståede i folkeskolerne.
Lad os nu i stedet indse, at vi ikke alle er ens, og at vi er nogle,
der har andre behov for omsorg og tryghed, når vi skal opnå
den optimale læring i de boglige fag. Find et andet sted at spare
end at trampe på dem, der i forvejen kæmper for en plads i et
samfund, der fokuserer på eliten. Jeg undrer mig for tsat over,
hvorfor staten gladeligt poster 14 millioner kroner i gennemsnit
i at opfostre en akademiker, hvor 30 procent ender i arbejdsløshed, mens man ikke vil yde de 3 millioner i gennemsnit til ekstra
støtte for en psykisk sårbar.
Stop nu sparerunderne på børnenes bekostning, og lad os
tage hånd om hinanden med faglighed og personlige resultater
som det rette fokuspunkt.

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
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Vejledningens
terminologiske
trængsler
Har vejledning sejret ad helvede til?
Begrebet bruges i flæng i både politiske og
faglige sammenhænge

”Vi har sejret ad helvede til”. Sådan afsluttede LO-formand Thomas Nielsen sin
tale ved LO-kongressen i 1982. Siden er
dette udtryk blevet brugt til at betegne
den paradoksale situation, at en faglig eller
politisk idé får så stor tilslutning og udbredelse, at den oprindelige betydning mistes
eller misforstås – eller ligefrem misbruges
i en anden sags tjeneste.
Har vejledning sejret ad helvede til?
Betragter man vejledningsfeltet, kan man
identificere en paradoksal situation: Samtidig med at vejledning tillægges stadig
større betydning på en række forskellige områder, er vejledningsfeltet blevet
stadig mere kaotisk. Det er præget af et
hav af tilgange, teorier, programmer og
politikker (Lystbæk, 2009, 2010, 2014).
Forskere, praktikere, politikkere og andre interessenter italesætter vejledning
på mangfoldige måder. De taler om forskellige vejledningsformer : individuel vejledning, personlig vejledning, gruppevejledning, kollektiv vejledning, e-vejledning,
m.m. Her til kommer mange forskellige
vejledningsfora: Vejledning finder sted på
vejledningscentre (eksempelvis UU-centre, Studievalgcentre og jobcentre), hvor
vejledning italesættes som uddannelsesvejledning, erhvervsvejledning, karrierevejledning m.m., der kan støtte unge og
ældre i forhold til valg af uddannelse og
karrierevej. Og vejledning finder sted på
uddannelsesinstitutioner, hvor vejledning
italesættes som projektvejledning, praktikvejledning, studievejledning m.m., der
kan støtte elever og studerende igennem
såvel enkeltstående fag som hele uddan32

Oplevelsen af
vilkårlig brug og
til tider decideret
misbrug af begreber
om vejledning
skyldes, at der er en
voldsom trængsel
af begreber om
vejledning.

nelsesforløb. Og vejledning finder sted på
arbejdspladser, hvor vejledning italesættes
som praktikvejledning, kollegial vejledning,
IT-vejledning, AKT-vejledning, der kan
støtte praktikanter og nye medarbejdere i
at håndtere specifikke arbejdsopgaver.
Vejledning har altså vundet stor udbredelse. Samtidig oplever mange, at begreberne bruges i flæng og til tider misbruges, eksempelvis som led i en fagpolitisk
kamp, en økonomisk spareøvelse eller i
forbindelse med reformer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.
Men det betyder ikke, at vejledning har
sejret ad helvede til. Oplevelsen af vilkårlig
brug og til tider decideret misbrug af begreber om vejledning skyldes, at der er en
voldsom trængsel af begreber om vejledning, som forskellige interessenter i vejledningsfeltet konkurrerer om at give me-

ning. Vejledning har ikke én fast betydning
eller én grundlæggende idé, men sætter
forskellige pædagogiske og politiske idéer
og rationaler på en fælles formel. Som sådan skyldes den voldsomme trængsel af
begreber i vejledningsfeltet, at vejledning
er gennemsyret af, hvad man kan kalde
”terminologiske trængsler”. Det vil sige af
omstridte begreber, som forskellige pædagogiske og politiske strømninger konkurrerer om at give betydning til.
Vejledning sætter forskellige
idéer på fælles formel
Betragter man vejledning i et metaperspektiv – hvis man for en stund kan undlade at forelske sig i bestemte pædagogiske
eller politiske idéer om vejledning – kan
man konstatere, at vejledningsfeltet præges af en mangfoldighed af faglige og politiske mål og idéer, både med vejledning
i det hele taget og med specifikke former
for vejledning, som eksempelvis gruppevejledning. Eksempelvis har John McLeod
(2009) identificeret en række forskellige
faglige forståelser af vejledning, der giver
hver t sit bud på, hvad der kendetegner
god vejledning: Vi har kognitionspsykologiske tilgange, der betoner, at vejledning
har til formål at omstrukturere kognitive
skemaer og forståelsesrammer, og gruppevejledning kan bidrage her til. Og vi har
udviklingspsykologiske tilgange, der betoner, at vejledning har til formål at skabe
trygge rammer for personlig udvikling, og
gruppevejledning kan udgøre en ramme
herfor. Og vi har socialpsykologiske tilgange, der betoner, at vejledning har til formål
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at skabe sociale relationer og netværk, og
gruppevejledning kan bidrage hertil. Endvidere har vi filosofiske tilgange, der betoner, at vejledning har til formål at invitere
til filosofisk efter tanke i forhold til grundlæggende værdier, og gruppevejledning
kan udgøre en ramme herfor. Og vi har
sociologiske tilgange, der betoner, at vejledning har til formål at påvirke de grundlæggende sociale strukturer i samfundet,
og gruppevejledning kan bidrage til at
styrke denne påvirkning (McLeod, 2003).
Der er således mange forskellige faglige
forståelse af vejledning, også med hensyn
til en specifik organisering af vejledning
som eksempelvis gruppevejledning.
Her til kommer en række forskellige
politiske forståelser af vejledning. Vejledning har oplevet stor politisk tilslutning,
blandt andet i forhold til politiske diskussioner om at fremme vidensamfundet eller
konkurrencestaten, hvor det er en politisk
ambition, at mobilisere hele befolkningen i
samfundets udvikling og staternes konkurrence om økonomisk vækst og velstand
(Fejes & Dahlsteadt, 2012).
Men også i det politiske felt er der
forskellige forståelser af vejledning: Politisk liberale betoner, at vejledning har til
formål at frigøre individet fra de bindinger
til sociale og kulturelle relationer, som begrænser den individuelle frihed. Ultra-liberale betoner, at denne begrænsning af den
individuelle frihed ofte skyldes statslige og
kommunale tiltag, hvorfor vejledning har
til formål at begrænse offentlige institutioners indblanding i enkeltpersoners valg i
tilværelsen. Omvendt betoner andre, på

den politiske venstrefløj, at vejledning har
til formål at etablere sociale og kulturelle
relationer omkring enkeltindivider, som de
kan støtte sig til og finde inspiration hos i
svære situationer.
Vejledningens veje og afveje
Der kan således identificeres en mangfoldighed af faglige og politiske mål og
idéer med vejledning. Alle er enige om,
at vejledning er en god idé, men ikke om
hvorfor. De veje, som nogle beskriver som
farbare veje i vejledning, betragter andre
som afveje. Vejledning er et felt præget af
omstridte begreber, som forskellige pædagogiske og politiske strømninger konkurrerer om at give betydning til. Vejledning
er til både faglige og til personlige problemstillinger, til både individer og grupper, til både at frigøre og at fastholde, til
både at give svar og at stille spørgsmål.
Det kan man begræde – særligt hvis andre
mål og idéer, end dem man selv har, får
medvind og formår at definere betydningen af centrale vejledningsformer og -fora.
Men det er den selv samme strid om begreberne, som giver grundlaget for vejledningens udbredelse – og for den faglige og
politiske udvikling i vejledningsfeltet.
Men det betyder ikke, at vejledningsbegreber kan bruges i flæng. Faglig og politisk
diskussion fordrer, at man kan give gode
begrundelser og gode eksempler. Man kan
ikke fremføre hvad som helst. Men uklarheden og uenigheden om grundlæggende
begreber betyder, at bestemte forståelser
af vejledning ikke kan tages for givet, idet
forskellige interessenter kan have forskel-

lige forståelser, forestillinger og forventninger til vejledningen. Derfor kan det
være en god ide at forskere, praktikere,
politikkere og andre interessenter bliver
bedre til at klarlægge de grundlæggende
forståelser, forestillinger og forventninger,
som man bygger på – og lytte til kritik
heraf fra andre perspektiver. Det er gennem faglig og politisk diskussion, at vejledningsfeltet kvalificeres, ikke gennem faste
positioner og definitioner.
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EUX – to uddannelser i én
Med en EUX bliver du faglært som enten murer, tømrer, snedker, struktør, industritekniker
eller værktøjsmager.
Oven i hatten får du gymnasiefag, så du kan
søge ind på videregående uddannelser.
Du bliver altså både håndværker
og EUX-student.

Hør mere om uddannelserne hos vejleder
Bo Hørslev: bo@kts.dk eller mobil: 2689 7949
Læs mere på www.kts.dk/eux

eftertanken

Tekst //
Carla tønder jessing
bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening

Tre skridt frem og to tilbage?

I år er det tiåret for Vejledningsreformens implementering. Den nelsessteder har erstattet gennemførelsesvejledere med fastholblev vedtaget i 2003, og i 2004 blev delene i reformen før t ud i delsesmedarbejdere af sparehensyn
• Ungepakkernes indførelse af sanktionsmuligheder overfor
livet, herunder følgende tre væsentlige ændringer :
• En fælles vejlederuddannelse på diplomniveau, der afløste forældre til unge, der ikke var i beskæftigelse eller uddannelse –
de cirka 21 sektorspecifikke korte eller længere vejlederuddan- det vil sige indførelse af en myndighedsopgave i UU’erne, som er
nelser og -kurser – et længe ønsket og stort skridt i bestræbel- i modstrid med de etiske principper for vejledning
• Indførelse af UPV, uddannelsesparathedsvurdering, en ny
sen på at professionalisere vejledningen i Danmark
• Oprettelse af uafhængige institutioner for vejledningen i opgave for UU’erne i retning af myndighedsudøvelse, og en
begrænsning af den frie og uhildede
overgangen mellem henholdsvis grundvejledning af de unge, samt en tilbageskole og ungdomsuddannelse, og ungvenden til grundskolens indflydelse på
domsuddannelse og videregående udvurdering af eleverne
dannelse, UU’erne og Studievalg – og
Ændringerne
• Og senest eud-reformen med
dermed en sikring af frihed fra sektorer primært sket
dens begrænsninger i unges muligheinteresser og mulige sammenfald mellem
der for vejledning, i og med bestemlærer-/bedømmerrolle og vejlederrolle
på baggrund af
melserne om, at kun de elever (skøns• Krav om uddannelse af vejledere
økonomiske kalkuler
mæssigt 20 procent), der har et særligt
i vejledningsinstitutioner og studie- og
og sparehensyn og
vejledningsbehov og ikke umiddelbar t
gennemførelsesvejledere i uddannelsesvurderes uddannelsesparate, skal modinstitutioner – også her et led i bestræikke på baggrund af
tage vejledning fra UU. Derudover
belsen på at hæve niveauet i vejledningen
forskning.
skal skolen vurdere elevernes sociale
og at professionalisere vejledningen
og personlige kompetencer efter en
Desværre blev denne reform af vejrække vanskeligt definerbare kriterier
ledning for børn og unge ikke fulgt op
– ligeledes en tilbagevenden til grundaf den voksenvejledningsreform, der var
skolens ikke-professionelle bedømmelse af elevernes uddannelannonceret til at komme året efter.
I tiåret for vejledningsreformen er det tankevækkende, at en sesmuligheder
Ændringerne er primær t sket på baggrund af økonomiske
del af reformens initiativer og intentioner i de forløbne år er rulkalkuler og sparehensyn og ikke på baggrund af grundig, longitulet tilbage. Her kan nævnes:
• Slækning af uddannelseskravene til vejledere som følge af dinal, kvalitativ og kvantitativ forskning vedrørende vejledningens
indførelsen af begrebet ’fastholdelsesmedarbejdere’ og fjernelse effekt på de unges selvindsigt, karrierelæring og valg- og genaf begrebet ’gennemførelsesvejledning’ i bekendtgørelsen. Der nemførelseskompetence.
Så på trods af eVejledning, der kan ses som et helt relevant
er ikke krav om kvalificering af fastholdelsesmedarbejdere, som
kan have allehånde funktioner som eksempelvis mentor, coach, tiltag undervejs, er spørgsmålet: Gik vi tre skridt frem med vejelevstøtte mm. Ændringen har medført, at man på nogle uddan- ledningsreformen og siden to skridt tilbage?

35
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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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