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Ny beskæftigelsesreform
uden krav om professionel vejledning
”De arbejdsløse skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter
den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse”, udtalte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
den 18. juni 2014 i forbindelse med offentliggørelsen af Forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen. Det lyder næsten for godt
til at være sandt, og det er det også, mener vi, efter at have analyseret forligsteksten med tilhørende bilag samt den forudgående
rappor t fra eksper terne i Carsten Koch-udvalget. Sidstnævnte
blev formidlet i Nyhedsbrev 1: 2014.
Carsten Koch-udvalget pegede i begyndelsen af året på, at
der skulle tages udgangspunkt i den enkeltes behov, og at der
skulle anvendes målrettet brug af vejledning, opkvalificering og
ordinær uddannelse. Det var synspunkter, Danmarks Vejlederforening bakkede op om. Vi anbefalede uvildige voksenvejledningscentre, som ville have større gennemslagskraft i forhold til
vejledning end a-kasser og jobcentre, som traditionelt har haft
kontrollerende roller i forhold til de ledige. Desuden påpegede
vi behovet for flere professionelle vejledere med relevant uddannelsesbaggrund.
Desværre er Carsten Koch-udvalgets anbefaling af målrettet
brug af vejledning faldet væk i det nu indgåede forlig. Dermed
er Danmarks Vejlederforenings anbefalinger af uvildige vejledningscentre og uddannede vejledere i a-kasser og jobcentre ikke
kommet i betragtning. Forligspartnerne stiller ikke krav til, at de
medarbejdere, der skal sætte den enkelte i centrum og bl.a. gennem uddannelse skal hjælpe dem til varig beskæftigelse, er uddannet indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.
Der bliver afsat en pulje på 150 mio. kr. til efteruddannelse af
de 1.300 medarbejdere over en femårig periode. Medarbejdernes fagforeninger har stillet forslag til at midlerne anvendes, så
medarbejderne tilbydes ét enkelt modul fra diplomuddannelsen
i vejledning eller beskæftigelse – det er det, pengene rækker til.
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Selvom det er positivt, at medarbejdernes fagforeninger er opmærksomme på behovet, kan et enkelt modul kun ses som et
lille skridt i forhold til det nødvendige uddannelsesmæssige løft
af vejledningen.
Der er ikke noget nyt i formuleringerne om den enkeltes behov,
det findes allerede i den eksisterende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vi bemærker, at de opvejes af formuleringer om,
at beskæftigelsessystemet skal have fokus på virksomhedernes
behov for arbejdskraft og reel jobformidling. Der er altså ingen
garanti for, at den enkeltes behov vil blive vægtet højere end i
det eksisterende beskæftigelsessystem. Det ser faktisk nærmere
ud til, at intentionen er at skrue op for serviceringen af virksomhederne. Det bliver i sidste ende op til kommunerne og
a-kasserne, hvordan opgaverne vægtes fremover indenfor en
uændret økonomisk ramme.
Det positive ved beskæftigelsesforliget er for det første, at de
ledige får mulighed for selv at vælge den medarbejder, der skal
hjælpe dem i et intensivt forløb i op til et halvt år i begyndelsen
af ledighedsperioden. For det andet ser det ud til, at der kan
komme mere gang i bevilling af opkvalificering af ledige gennem
det ordinære uddannelsessystem – for trinsvis AMU og erhvervsskolerne – da midlerne vel at mærke skal forbeholdes ufaglær te
og faglær te.
Der er altså gode tiltag i beskæftigelsesreformen, men ikke
noget, der over en bred kam sætter den enkelte ledige mere i
centrum end tidligere.
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Personligt engagement skaffer praktikpladser
Når de unge søger praktikplads eller job, er det ikke så meget
karakterer eller en god ansøgning, der giver resultat. Flere danske
virksomheder vægter nemlig personlig motivation og engagement højere end ansøgninger, karakterer og kendskab til arbejdsmarkedet, når de ansætter lærlinge eller nyuddannede. Det viser
en undersøgelse udført af analysefirmaet Bifrost på vegne af 3F,
CO-industri, Dansk Metal, Dansk Industri, Århus Tech og Undervisningsministeriet.
Flere end 68 procent af en række adspurgte virksomheder
mener, at det er vigtigt med personligt engagement og motivation. Og kun lidt over 10 procent mener, at en god ansøgning
er vigtig.

Indvandrere gennemfører mere end danskerne
Unge med ikke-vestlig baggrund fuldfører i højere grad end etnisk danskere de gymnasiale uddannelser, de er begyndt på, skriver Berlingske. Tallene stammer fra Rockwoolfonden, som har
undersøgt alle danske unges evne til at fuldføre en ungdomsuddannelse i perioden 2002-2011. Det viser sig, at en gennemsnitselev med 95 procent sandsynlighed gennemfører sin gymnasiale
uddannelse, men for elever af ikke vestlig oprindelse er tallet 97
procent.
På erhvervsskolerne er det anderledes. Her vil en gennemsnitselev med 70 procent sandsynlighed gennemføre sin uddannelse,
mens tallet er 63 procent for elever af ikke-vestlig oprindelse.

Plads til at være

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

ADHD
Arbejdsløshed blandt folk med
ADHD koster dyrt
For første gang – nogen sinde – bliver der
sat kroner og øre på, hvilke omkostninger
ADHD ubehandlet påfører den enkelte
og samfundet. Den samlede pris er på 3,6
mia. kr. om året, hvilket er knap 200.000
kr. pr. individ. Prisen er målt for mennesker,
der først er blevet diagnosticeret som
voksne. Det er således prisen, når der ikke
gøres noget ved lidelsen, beregnet for den
gruppe, der er hårdt nok ramt til, at lidelsen opdages.
Det viser en analyse, som en forskergruppe bestående af forskere fra Copenhagen Business School (CBS), Aarhus
Universitetshospital og University of Nottingham har gennemfør t for Rockwool
Fondens Forskningsenhed.
Forklaringen på de høje omkostninger er ikke, at ADHD koster meget for
sundhedsvæsenet. Selvfølgelig koster det
også der, men den helt store omkostning
kommer, fordi mennesker med ADHD
har betydeligt sværere ved at komme i
beskæftigelse og er mere kriminelle end
andre. Kun hver tredje har et job.
»Disse omkostninger er unødvendigt
høje,« siger professor Anders Sørensen
fra CBS, der har ledet undersøgelsen.

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

kontakt@tolneefterskole.dk
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Vi kæmper fortsat med den sociale arv
De nyeste tal i den årlige OECD-rapport om uddannelse viser, at Danmark endnu ikke har brudt den sociale arv i uddannelsessystemet. Danmark ligger på en 16. plads ud af 23 lande målt på andelen af unge, der får
en højere uddannelse end deres forældre. I Danmark er andelen af unge,
der får en højere uddannelse end forældrenes således 36 procent, mens
den i Finland for eksempel er 56 procent. Dermed har børn af ufaglærte
forældre i Danmark ifølge FTF´s hjemmeside en markant dårligere chance for at bestå en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse
end børn af forældre med en videregående uddannelse.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey udtaler, at Danmark har brug for,
at flere unge bryder med den sociale arv, og på den måde hæver landets
uddannelsesniveau.
»Det er bekymrende, at der i dagens Danmark stadig er så ulige chancer og muligheder for at få en skolegang og læse videre”, siger Bente
Sorgenfrey, der mener, at det for at rette op på skævheden er nødvendigt
at sætte ind i hele dagtilbuds- og uddannelsessystemet.

Kong Gulerod
Et nyt online-spil kaldet Kong Gulerod skal give de unge på erhvervsskolerne og nyuddannede ekstra viden om at være på
arbejdsmarkedets. Bag spillet står 3F, CO-industri, Dansk Metal,
Dansk Industri, Århus Tech og Undervisningsministeriet.
Overgangen fra skole til praktik eller job kan være meget stor,
og det nye online-spil giver svar på normer og uskrevne regler
på danske arbejdspladser.
Spillet kan spilles på www.spilkonggulerod.dk

Mere sikre vurderinger af
uddannelsesparatheden
Nye tal viser, at der er stigende enighed
mellem UU-vejledernes og uddannelsesstedernes vurdering af, om en ung er uddannelsesparat
Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside viser en ny opgørelse for 2014 et
fald i andelen af de unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bliver
vurderet ikke-uddannelsesparat, som alligevel bliver optaget på ungdomsuddannelserne, fordi uddannelsesstedet omstøder vurderingen.
I 2011 blev omkring 52 procent af vurderingerne omstødt. I 2014 er tallet nede
på 39,1 procent. Det er især gymnasierne,
som i stigende grad er enige med vurderingerne fra UU.
I 2014 blev 62.097 elever vurderet.
Heraf ønskede 48.925 at gå på en gymnasial uddannelse, mens 13.172 ønskede
at komme ind på en erhvervsuddannelse.
Af de mange vurderede blev i alt
58.736 vurderet uddannelsesparate, mens
3.361 mod forældrenes ønske blev vurderet ikke-uddannelsesparat af deres
vejledere. I alt 1.314 af disse vurderinger
blev senere omstødt af de modtagende
institutioner.
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Huller i viden om vejledning
Forskningsprojekt viser, at
der ikke tidligere har været
en systematisk kortlægning
af den viden, der er på vejledningsområdet. Det kan gøre
det svært at argumentere for
ressourcer til vejledningsindsatsen. Forskerne Rie Thomsen og Randi Boelskifte Skovhus står bag ny kortlægning
af den viden, der er skabt om
UU i gennem de sidste ti år

_01
Hvad går jeres projekt ud på?
Randi: Der har ikke hidtil været et samlet overblik over den
forskning og viden, der er om UU-vejledning. Vi har kor tlagt
de undersøgelser, der er foretaget af UU-vejledningen i de ti
år UU nu har eksisteret. Vi har analyseret hvilken viden, der
har været interesse for at få. Analysen giver også et grundlag
for at diskutere, om der er problemer, der overses i tilgangen
til vejledning, fordi der ikke har været fokus på det i undersøgelserne.
_02
Hvad er jeres hovedkonklusion?
Randi: Vi kan se, at de 40 undersøgelser, der er lavet i perioden, har kredset om ni temaer såsom økonomi, målretning
af indsatsen og brugernes tilfredshed (se boks, red.). Vi kan
også se, at der er emner, der ikke er blevet undersøgt. De
tilgængelige undersøgelser bidrager hver især med viden på
enkeltområder, men når vi betragter dem samlet – og det
er første gang det sker – så danner der sig et mere helt billede af, hvad vi ved om vejledning og vejledningsindsatsen på
UU-området, og af hvad man har haft fokus på at undersøge.

9 temaer

Bag projektet om kor tlægning af vejledningen står : Randi Boelskifte Skovhus, der er lektor ved VIA Univer sity College og
ph.d.-studerende ved Aarhus Univer sitet. Kor tlægningen og
analysen af de seneste ti år s for skning i vejledningsfeltet er
en del af Randi Boelskifte Skovhus’ ph.d.-for skning, som Rie
Thomsen, lektor og leder af for skningsprogrammet Livslang
Læring ved Aarhus Univer sitet, vejleder.
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•B
 rugernes tilfredshed og egen vurdering af udbytte
• Økonomi – hvordan anvendes ressourcerne, kan indsatsen
effektivises
• Implementering af lovgivning
• Organisering og samarbejde mellem forskellige systemer,
f.eks. samarbejde mellem vejledningscentre, folkeskoler og
andre uddannelsesinstitutioner
• Faktorer af betydning for de unges valg af uddannelse
• Metoder i vejledningsindsatsen, f.eks. mentorprogrammer,
brobygning mv
• Målretning af vejledning mod unge med særlige behov
• Begrebsdannelse, f.eks. hvad menes med unge med særlige
behov, uddannelsesparathed og forældreinddragelse
• Kvalificering af vejlederen, f.eks. uddannelse og fokus på
vejlederkompetencer

10 skarpe

Der er for eksempel ikke
spurgt til effekten af forskellige
vejledningsmetoder.

_03
Hvilken betydning har det, at der ikke tidligere har været et systematisk overblik over den viden, der er er skabt om vejledning?
Rie: Det er svær t at vide, hvad vi mangler viden om, hvis der
ikke er et overblik. Nu har vi et redskab, som kan bidrage til at
kvalificere kommende undersøgelser af området. Man kan med
andre ord sige, hvor der er huller i forskningen.
_04
Hvad er så ikke undersøgt?
Randi: Der er for eksempel ikke spurgt til effekten af forskellige
vejledningsmetoder i forhold til vejledningsmål. Der er eksempelvis heller ikke spurgt til effekten og betydningen af forskellige
screeningsmetoder, for eksempel hvordan UU-vejlederen finder
ud af, hvem der har særligt behov for vejledning, og hvem der
ikke har. Det gøres jo med en metode. Disse to områder er
centrale, når 20 procent skal have individuel vejledning fremover,
mens resten skal have kollektiv vejledning. Der spørges eksempelvis heller ikke til eVejledning udover brugerundersøgelser.
_05
Hvordan har I grebet arbejdet an?
Randi: I forbindelse med kortlægningen har vi analyseret de ni
temaer ud fra en metode, som Carol Bacchi har udviklet. Metoden bidrager til at få øje på hvilke grudlæggende antagelser, der
ligger bag den måde problemerne fremstilles på i undersøgelserne. Som eksempel kan nævnes området målretning af vejledningsindsatsen. Det er en antagelse i de undersøgelser og evalueringer, der har fokus på målretning, at knaphed på ressourcer
gør, at man må målrette vejledningen til dem med størst behov.
Antagelsen bag undersøgelserne er, at dem med størst behov
skal have en større andel af vejledningen. Det er for så vidt en
sympatisk tanke, hvor man tænker, at det reducerer ulighed. Men
det er jo kun givet, hvis vi er sikre på, at der ikke produceres
ulighed blandt dem, der ikke får vejledning, eller hvis man kan
udelukke, at vejledning bidrager til at producere ulighed. Disse
ting ved vi faktisk ikke noget om. Det bygger alene på antagelser.
_06
Så en konklusion er, at der er huller i den viden, vi har om vejledning?
Rie: Det kan man godt konkludere. Men samtidig må man sige,
at jo mere man ved, desto mere finder man også ud af, man ikke
ved. Nu kan vi så diskutere, hvad der er vigtigt at vide for at udvikle vejledningen fremadrettet. Måske kan undersøgelsen også
anvendes til at få ressourcer fra fonde og forskningspuljer, fordi
det nu er tydeligt, hvilken forskning, der er brug for indenfor
dette område.

_07
Betyder det, at der også er huller i den måde, vi udvikler vejledning på og i de politiske beslutninger?
Rie: Spørgsmålet forudsætter, at politiske beslutninger træffes på
et vidensbaseret fundament, men sådan er politik vel ikke nødvendigvis. Et er at skabe viden, noget andet er at skabe politik, og
det er to ret forskellige processer.
Randi: Det er et problem for vejledningsområdet, og for vejledningens målgrupper, hvis det eksempelvis ikke er beskrevet, hvad der foregår i vejledningen. Folk, der står uden for
vejledningsfeltet, kender ikke nødvendigvis til, hvilke potentialer, vejledning rummer, og den forskel vejledningen kan gøre.
Hvis man ikke har kendskab til, hvad der foregår indenfor et
område og til potentialerne her, kan der være en risiko for, at
man er mindre tilbøjelig til at støtte og prioritere området,
eksempelvis vejledning.
Hvis eksempler på vejledningspraksis ikke er beskrevet på en systematisk måde, der kan deles og diskuteres med andre indenfor
feltet, får vejledningsområdet samtidig selv mindre mulighed for
at udvikle praksis.
_08
Hvilken betydning har det, at primært Undervisningsministeriet er
rekvirent af undersøgelser på vejledningsområdet?
Randi: Det kan let komme til at lyde som om, det er Undervisningsministeriets ansvar, at der er spurgt ind til bestemte
områder og ikke til andre. Men vores pointe er snarere, at der
også er mange andre par ter, som har kunnet og kan bidrage
til at skabe og formidle viden om de områder, der ikke har
været fokus på i undersøgelserne i den 10-årige periode, hvor
UU har eksisteret.
_09
Hvad vil jeres anbefaling være?
Rie: At forskellige par ter inklusive vejledningsfeltet selv skal bidrage med at udvikle viden om vejledning, fordi det er vigtigt at
synliggøre den viden, der er, og hvordan vejledning kan bidrage i
forskellige sammenhænge.
_10
Hvordan vil I arbejde videre med den viden, I nu har skabt?
Randi: For det første kommer det til at indgå i min ph.d.-afhandling, men vi mener også, at det er vigtigt at diskutere resultaterne
med aktører indenfor vejledningsfeltet i Danmark og internationalt. Det er fx spændende at vide om det, vi har fundet, er
helt unikt for Danmark, eller om man i andre lande ser lignende
temaer og ’huller’ i deres viden om vejledning.
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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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Vores mål“En
sætning med
eleverne er, at
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de skal udvikle
for livet”
alsidige evner
som mennesker
og medborgere. Vi forbereder
vores elever til fremtiden.
Scan koden for
at besøge siden
for kommende
elever.

Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk
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MinFremtid til
Uddannelse og Job
MinFremtid er et unikt, pædagogisk og visuelt afklaringsværktøj,
der kobler den unges interesser og kompetencer med uddannelse og jobs. MinFremtid hjælper både stærke og svage unge
med at foretage deres uddannelsesvalg.
MinFremtid:
• understøtter undervisningen i Uddannelse og Job på skolerne
• understøtter arbejdet med uddannelsesplanen
• udfordrer uddannelsesvalget.
MinFremtid kan bruges individuelt, i grupper, i den kollektive
vejledning og sammen med forældrene. Læs mere på schultz.dk/
minfremtid eller kontakt os for mere information, et gratis prøveabonnement eller en præsentation.
Schultz Uddannelse og Vejledning er Nordens største private aktør inden for hjælp til uddannelses- og erhvervsvejledning og står
bl.a. bag IT-værktøjer, VejlederForum (vejlederforum.dk), bøger samt informationsmaterialer målrettet lærere, vejledere og sagsbehandlere.
Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

OPENING.DK . 14394

brandehs.dk

Din fremtid
starter her
Dansk på rekordtid
Tid til opgradering
Frisk start

FORÅR 23 uger
EFTERÅR 19 uger
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
ERHVERVS- OG UDDANNELSESRETTET – ISÆR FOR ORDBLINDE!
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Beskæftigelsesreformen sætter blandt andet individet i
centrum, og alene det stiller
nye krav til vejledningsfagligheden. Undersøgelser viser,
at der er meget store forskelle på uddannelsesniveauet på landets jobcentre. Mere
og bedre uddannelse bliver
derfor nødvendig
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beskæftigelsesreform

Den her reform er en gylden
mulighed for at give fagligheden en
renæssance, og kommunerne er
simpelthen for dumme, hvis de ikke
benytter den. // Henning Jørgensen.

Ny beskæftigelsesreform, som et flertal
i folketinget blev enige om i juni, vil sætte
den enkelte i centrum og sikre, at personen
kommer før systemet. Reformen vil blandt
andet gøre op med gentagen aktivering
og i stedet prioritere uddannelse, etablere
et nyt servicekoncept for virksomhederne
med fokus på jobformidling, og de ledige vil
blive mødt af et intensiveret kontaktforløb
med samtaler hver måned indenfor de første seks måneders ledighed.
Forandringerne vil naturligvis stille nye
krav til de ansattes kompetencer, og det
adresseres da også i reformen, hvor der
afsættes 150 millioner kroner til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i
jobcentre og a-kasser.
Professor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, er glad for, at der er blevet afsat
penge.
»Det er godt, at der er afsat noget for
første gang i mere end tretten år. Om det
er tilstrækkeligt, er et andet spørgsmål,« siger han og tilføjer, at der generelt, men også
som følge af reformen, er et helt indlysende
behov for mere uddannelse på området.
Nye krav til vejledningen
»Reformen stiller mange nye krav til flere
grupper i systemet. For eksempel afløses
skræmmeeffekter nu af kvalificeringseffekter. Der skal vejledes i forhold til uddannelse, og det kræver jo helt enkelt, at den,
der vejleder, har et grundigt kendskab til
uddannelsesverdenen,« siger Henning
Jørgensen og peger desuden på, at også
reformens ønske om at sætte mere fokus
på virksomhederne og jobformidlingen
aktualiserer nye kompetencer.
»Desuden får det, at man nu vil væk
fra centralt standardiseret bureaukratisk
styring, også betydning. Jo mere man som
ansat selv skal planlægge, jo vigtigere er
ens faglighed,« siger Henning Jørgensen
og forklarer, at arbejdsmarkedsstyrelsen
længe har udsendt en mængde vejlednin-

ger og nogle gange næsten manualer til,
hvad og hvordan de ansatte skal håndtere
deres arbejde.
»På den måde har man langt hen ad
vejen suspenderet fagligheden,« siger han.
Oprustning nødvendig
Ifølge Henning Jørgensen er der tre områder, som skal oprustes. De ansatte skal
have opdateret viden om arbejdsmarkedet og uddannelserne i en grad, så de kan
både fastholde overblikket og kende detaljen. En række færdigheder er nødvendige
for at håndtere de forskellige redskaber.
Færdigheder der skal sikre et overblik og
en bevidsthed og om, hvad man kan gøre
i de enkelte situationer. Og man skal have
en række kompetencer som for eksempel
evnen til at kommunikere præcist, evnen
til at sætte sig i andres sted og evnen til
lyttende og åbent at møde de ledige.
Behov for uddannelse
Og ifølge Henning Jørgensen er der behov for uddannelse.
»Vi har analyseret beskæftigelsesområdet meget grundigt, og vores undersøgelse
viser blandt andet, at der er behov for mere
uddannelse,« siger Henning Jørgensen og
peger som eksempel på, at kun 40 procent
af dem, der sidder med klienter, som står i
vanskelige livssituationer - eksempelvis folk
på sygedagpenge – har en socialrådgiveruddannelse, mens resten har meget forskelligartede baggrunde. Næsten hver femte
har endog ingen klar udannelsesbaggrund.
Noget der blandt andet kan udfordre de
lediges retssikkerhed.
Rekrutteringsproblematik
»Efteruddannelsesbehovet er således indlysende og vigtigt at prioritere, men der
er også en rekrutteringsproblematik. Et
behov for en uddannelse der retter sig
direkte mod området. For hvad er indgangskvalifikationerne,« siger Henning
Jørgensen, der mener, at man bør finde

en form for fælles indgang. En sikring af et
minimum af uddannelse hos dem, der får
job i beskæftigelsessystemet.
»Jeg har dog efter- og videreuddannelsen af de allerede ansatte som første
prioritet,« siger Henning Jørgensen og tilføjer at en anden rekruttering må komme
på længere sigt.
»I Sverige har man en universitetsuddannelse i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, og det er jo fordi, man ved,
at det er en professionalisering, der skal til
for at sikre de rigtige løsninger,« siger han.
Diplom som minimum
Erhvervsvejleder og medlem af Danmarks
Vejlederforenings bestyrelse, Stig Ravn,
ser også et behov for mere uddannelse.
»Jeg synes, at man skulle stille krav om,
at udvalgte og centrale medarbejdere erhvervede sig en relevant diplom i enten
vejledning eller indenfor beskæftigelse,«
siger han og peger på, at han gerne på
længere sigt så en decideret professionsbachelor, der retter sig mod området.
»Og det handler ikke nødvendigvis om,
at de ansatte ikke er veluddannede, men
om at de vejledningsfaglige kompetencer
ikke altid er tilstrækkelige,« siger han og
for tæller, at der desuden er stor forskel på
landets jobcentre.
»Jeg er i Århus, og vi har mange med
universitetsuddannelser, men i de mindre
kommuner ser billedet nok lidt anderledes ud,« siger han og ser gerne en større
ensar tethed.
Styrk fagligheden
En kor tlægning af jobcentrenes ressourceforbrug, udarbejdet af Quar tz+Co og
BDO Consulting og offentliggjor t i juni viser, at der er store forskelle på den måde,
det enkelte jobcenter administrerer regler og implementerer reformer. Hvilket
betyder, at jobsøgende ikke får samme
behandling rundt om i landet.
»Vore undersøgelser viser de samme
forskelle, men peger også på, at der er
forskel internt på de enkelte jobcentre,»
siger Henning Jørgensen og påpeger, at de
store forskelle risikerer at udfordre de lediges retssikkerhed. Han opfordrer derfor
kommunerne til at gøre noget ved det og
sætte fagligheden i centrum.
»Jeg ser gerne, at der sker en centralisering, så det er ikke er op til de enkelte
kommuner, hvordan de vil bruge deres efteruddannelsesmidler. Den her reform er
en gylden mulighed for at give fagligheden
en renæssance, og kommunerne er simpelthen for dumme, hvis de ikke benytter
den,« siger Henning Jørgensen.
11

uddannelsesnyt

tekst //
Torben elsig-pedersen

Vejledning bliver ikke bedre af
at blive beskåret
Nedskæringer på UU var centralt tema på
generalforsamlingen i Danmarks Vejlederforening
Selvfølgelig får man ikke bedre vejledning, når
der skæres så hårdt i budgetterne. Ordene kom
fra Helene Valgreen, formand for Danmarks Vejlederforening, på generalforsamlingen i september. Baggrunden for udtalelsen er besparelser på
UU-området i størrelsesordenen 160 millioner
kroner.
»Løsningen fra politisk hold synes at være
gruppevejledning og andre kollektive vejledningsformer. Til det må vi bare sige: Det er glimrende
at tænke fællesskabets muligheder meget mere
ind i vejledningen, men billigere er det under ingen omstændigheder,« sagde Helene Valgreen.
Fremover skal lærerne i folkeskolen have en
større rolle i vejledningens praksis.
»Vi kan kun håbe, at politikerne får øjnene
op for, at der er brug for uddannelsesmæssigt at

klæde lærerne bedre på i den forbindelse. Ellers
svigter man både dem og eleverne,« lød det fra
Helene Valgreen, som ser det nye emne ”Uddannelse og Job” i folkeskolen som en god idé. Problemet er blot, at det kun er et emne og ikke fag
med fast timetal.
»Det er uigennemskueligt, hvad faget egentlig
kræver af timer og ikke mindst, hvilke kompetencer
det kræver af lærerne.«
Generalforsamlingen vedtog desuden et nyt
formål for foreningen, som rammer ind, hvad en
moderne vejledningsfaglig forening skal stå for.
Foreningens formand Helene Valgreen benyttede
samtidig mødet til at varsko medlemmerne om,
at det bliver hendes sidste år som formand.
Se mere om generalforsamlingen og læs hele
formandsberetningen på www.vejlederen.org

Gitte Dybdal fra Studievalg Midtog Vestjylland (billedet) afløser
Inger Abel i bestyrelsen for Danmarks Vejlederforening.

Frygt for store geografiske forskelle på vejledningen
Vejledningsreformen og besparelser på kommunernes udgifter til UU-centre
kan ifølge formanden for Det Nationale Dialogforum for uddannelses- og
erhvervsvejledning føre til store forskelle i vejledningsindsatsen landet over
Der er brug for at sætte en ny dagsorden på vejledningsområdet, som ifølge
Nanna Westerby Jensen, formand for
Det Nationale Dialogforum, er præget
af en række dilemmaer og udfordringer. Konsekvensen af nedskæringer på
UU-området kan blandet andet føre til
et meget uens niveau fra kommune til
kommune, forudser hun.
»Jeg oplever en tendens til stigende forskelle kommunerne i mellem, hvor man
nogle steder vil mærke sparekniven på
vejledningsområdet, mens man andre steder med entreprenante
UU-centre vil skabe nye initiativer og dermed kunne finansiere driften af centrene,« siger Nanna Westerby Jensen, der holdt oplæg på
generalforsamlingen i Danmarks Vejlederforening i september. Hun
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ser samtidig et dilemma i, at det politiske ønske er at få flere unge
til at vælge erhvervsuddannelser, samtidig med at vejledningen af 80
procent af de unge skal foregå som gruppevejledning.
»Fokus er på en håndholdt indsats for de 20 procent med særligt behov for vejledning, men fler tallet mister den individuelle
vejledning. Jeg ser således en tendens til, at vejledning fremhæves
som løsningen på mange problemer, men det er samtidig noget
man skærer ned på.«
De mange udfordringer får Nanna Westerby Jensen til at foreslå
et nyt blik på vejledningsopgaven, og hun ser gerne, at debatten
kan begynde i dialogforummet, men samtidig involvere politikerne på Christiansborg.
»Understøttet af konkurrencestatens logik har der i flere år været et ensidigt pres på, at de unge skal være målrettede. Jeg tror,
der er behov for at anerkende, at der er mange flere veje til job
og uddannelse end den slagne og målrettede vej.«

kort nyt

UU holder fødselsdag
i lyset af store nedskæringer
UU løste sin opgave. Nu venter nye forandringer
Der var dækket op til en festlig dag med
delikate tapasanretninger i industriens nye,
mondæne domicil ved Rådhuspladsen, da
UU Danmark holdt ti års fødselsdag for
en måneds tid siden og kunne fejre, at
professionaliseringen af vejledningsindsatsen har været med til at sætte markante
spor på de unges uddannelsesdeltagelse.
Alligevel var det svær t at se bort fra det
hår, der, i form af store besparelser, var
lagt på tværs af tapastallerkenen.
For selvom både indbudte eksperter,
nuværende og tidligere ministre med flere
gjorde sig store anstrengelser for at betone,
at UU skam stadig har store muligheder
foran sig, kunne nedsk/æringernes bismag
ikke camoufleres. I forlængelse af erhvervsskolereformen er UU pålagt besparelser
og samtidig flyttes vejledningen af de fleste
unge over til lærerne i folkeskolen.
Ingen sagde det direkte, men trods
UU’s ti-årige succes, virker det som om

meget er spolet tilbage til star t.
Ved oprettelsen af UU-centrene var
målet mere professionel vejledning, for
vejledningsopgaven lykkedes ikke tilfredsstillende, når den var overladt til de lærere på skolerne, der havde lidt overskud
af tid på skemaet, berettede tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), der
dengang havde ansvaret for oprettelsen af
UU-centrene.
»Der var foretaget forsøg og lavet undersøgelser som baggrund for forandringerne, og det stod klar t, at vi havde brug
for en mere professionel vejledning og for
at gøre vejledningen sektoruafhængig. De
unge skulle klædes bedre på til deres valg
af uddannelse og erhvervskarriere. Når vi
i dag kan se, at 71 procent af de unge er
tilfredse med vejledningen, og flere får en
ungdomsuddannelse, må jeg sige at reformen har virket,« sagde Ulla Tørnæs i sin
festtale.

DI: Unge vælger forkert
De politiske målsætninger om, at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse er på vej til at gå i opfyldelse, men et nyt problem melder sig. For det er nemlig ikke sikkert, at de unge står tilbage med kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.
Det var et af hovedbudskaberne, da politisk konsulent i DI,
Rasmus Dahl, holdt oplæg på UU Danmarks jubilæumskonference for nylig.

Hun undlod direkte at tage stilling til
de seneste forandringer på vejledningsområdet. Forandringer der fører en stor
del af vejledningsopgaven tilbage til lærerne i folkeskolen.
»Det er helt på sin plads at se på,
hvordan samfundet, de unge og deres uddannelsesvilkår forandrer sig og ændre på
tingene i det lys. Men det er mit håb, at
man holder fast i en professionel og uafhængig vejledning af de unge,« sagde det
nuværende EU-parlamentsmedlem.
Håb og muligheder var også udgangspunkt i en replik fra Rasmus Dahl, politisk
konsulent i DI, der mente, at UU-vejlederne
fremover kan give sparring til folkeskolelærerne, gå foran og skabe kontakter til virksomhederne for at gennemføre skolereformens intentioner om en åben skole mv.
Men de konkrete forslag til, hvordan det skal
struktureres eller finansieres, forblev et ubesvaret ekko i den monstrøse glasbygning.

»Den store udfordring er at få unge til at tage uddannelser,
som efterspørges på arbejdsmarkedet. Allerede i dag har mange
virksomheder problemer med at rekruttere medarbejdere med
de rette kompetencer og i 2020 vil der mangle op i mod 20.000
medarbejdere i jern- og metalsektoren,« sagde Rasmus Dahl.
Det udfordrer dansk erhvervsliv, som har svær t ved at opretholde den erhvervsstruktur, som i dag er en vigtigt indtægtskilde
for Danmark.
»Problemet er det velkendte, at for mange unge vælger de
gymnasiale uddannelser og få erhvervsuddannelserne. Problemet forstærkes yderligere, når en stigende gruppe af unge ikke
kommer videre i uddannelsessystemet efter gymnasiet. Det er
et stor t problem for disse unge, fordi de har svær t ved at finde
fodfæste på arbejdsmarkedet, og det bliver så også et problem
for virksomhederne, som mangler kvalificeret arbejdskraft.«
I Dansk Industris optik er der brug for handling. Blandt andet
ønsker organisationen adgangskrav til gymnasiet.
»Det er rimeligt, for gymnasiet stiller krav om nogle boglige
kompetencer. De gymnasiale uddannelser er beregnet til, at man
læser videre. Samtidig kan vi se, at det er få med et snit på under 4 fra folkeskolen, som gennemfører en videregående uddannelse. Det er bedre, hvis de tager et andet valg end en gymnasial
uddannelse.«
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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

Tekst //
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.

At finde troen på livet. På trods
Anmeldelse af ”På trods. Stemmer fra Den Økologiske Produktionsskole
på Nørrebro” af Lene Byriel (2013), Forlaget ECOPRO
Når man sidder med bogen her i hånden,
er det første, man lægger mærke til et
usædvanligt dejligt layout og en behagelig
papirkvalitet. Efterhånden som man læser
bogen, bliver det klart, at både layout og
bogens kvalitet harmonerer med indholdet. Bogen beskriver arbejdet på Den
Økologiske Produktionsskole på Nørrebro.
Bogen er struktureret omkring temaerne Skolen, Eleverne, Undervisningen,
Synlighed, Forskellighed og Succes, som
følges op af et efterskrift. Temaerne bliver
belyst på en interessant og bevægende
måde ved repor tager fra arbejdet i værkstederne på produktionsskolen og ved
interviews med nuværende og tidligere
elever på skolen, der fortæller om, hvordan de husker deres start på skolen, og
om hvad de oplever at have fået ud af at
gå på skolen. Ligeledes interviewes skolens lærere, der med tæt reference til deres daglige praksis fortæller om, hvordan
de arbejder og baggrunden for de måder,
de tilrettelægger og gennemfører undervisningen på – hvad enten det drejer sig
om store projektforløb eller dagens start
i værkstedet.
”På Trods” tager udgangspunkt i praksis, og stemmerne, der kommer til orde,
får lov at tale for sig selv uden teoretiske analyser – bogens eneste teoretiske
perspektiver træder frem i det skønne
forord og efterskrift af hhv. Lene Tanggaard, professor ved Aalborg Universitet og
Steen Nepper Larsen, lektor ved Institut
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for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus
Universitet.
På sin egen livgivende måde gør bogen op med den fordoms top 3, som er
udviklet på baggrund af interviews med
tidligere og nuværende produktionsskoleelever om de fordomme, der trives
blandt både unge og voksne, der ikke
kender skoleformen.
Gennem beskrivelser og de konkrete
eksempler får læseren indblik i, hvordan
skolens lærere og vejledere arbejder for,
at eleverne oplever, at de har adgang til at
deltage i fællesskabet og til at blive en del
af et vi, som mange elever fortæller, de ikke
tidligere har oplevet at være en del af.
At finde troen
Et afsnit er afsat til at lade vejlederens
arbejde træde frem. Det primære formål
med skolens vejledningsarbejde er ”at
hjælpe eleverne til en realistisk afklaring
omkring fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg”. En af skolens vejledere præciserer dette og beskriver sin hovedopgave
som at give de elever, der ikke i forvejen
har troen på det, troen på, at de nok skal
finde en plads i voksen- og arbejdslivet.
Og for de elever der har troen på, at de
nok skal finde noget at leve af eller uddanne sig til, at få dem i gang med det.
Reportager og interviews eksemplificerer, hvordan aktiviteterne på skolen bidrager til dette arbejde. Hvordan
både hverdagens aktiviteter og de store
forkromede projekter indgår i samspil

med vejledningen på en sådan måde, at
aktiviteterne, og den måde, der arbejdes
med dem på med fokus på differentiering,
bidrager til, at de unge udvikler sig hen
imod at kunne reflektere over valg og beslutninger og til at kunne handle.
En anden vej mod målet
Den Økologiske Produktionsskoles fokus
på økologi og bæredygtighed afspejler
sig i måden at arbejde med eleverne på.
Målet, at de unge på sigt påbegynder og
gennemfører uddannelse med henblik på
ansættelse i et erhverv, er det samme på
produktionsskolen, som det er i andre
sammenhænge. Men den vej mod målet,
der beskrives i bogen, er en anden end
konkurrencestatens (1). Det er inspirerende at læse nogle bud på, hvordan der i
praksis kan arbejdes med udgangspunkt i
anderledes værdier, end dem vi f.eks. kender fra den nævnte konkurrencestat og
kompetencetænkning.
Ud over at bogens målgruppe naturligt er alle, der interesserer sig for produktionsskoler, alternative skoleformer og
unge med forskellige typer af sårbarhed,
vil den også være interessant læsning for
folk, der interesserer sig for innovation
og uddannelse – der er meget at lade sig
inspirere af. Og bogen er naturligvis relevant for vejledere, som jo alle møder
unge der har mistet troen på sig selv.
(1) Ove K Pedersen (2011). Konkurrencestaten.
Gyldendal Akademisk

konference

Tekst //
Torben elsig-pedersen

Minister vil have virkeligheden
ind i skolen
Foto: Peter Klode

Christine Antorini var gæst på Efterskoleforeningens vejlederkonference under titlen ”Turen går til fremtiden”

Bedre at opleve og mærke end at tale om uddannelse. Undervisningsminister Christine Antorini roser efterskolernes vejledning, fordi den inddrager
praksis og projekter i samarbejde med virksomheder
Vejledningen skal udfordre de unge til at
ændre perspektiv, så flere får mod på en
erhvervsuddannelse, lyder det fra politikere i kor. Det er en del af baggrunden for
store forandringer på UU-området, men
også efterskolerne har et ansvar for at få
de unge til at skifte perspektiv.
Det var et af temaerne, da Efterskoleforeningen samlede mere end 350 vejledere til sektorens årlige vejlederkonference. Undervisningsminister Christine
Antorini benyttede konferencen til reto-

risk at stille spørgsmålet, hvad der får unge
til at ændre syn på deres uddannelsesvej.
»Er det et spørgsmål om en individuel
samtale? Jeg tror mere, vi skal i retning af,
at de unge oplever og mærker, at der er
muligheder i virksomhederne. Derfor er
det vigtigt, at vi åbner skolen mod omverdenen. Det lægger vi op til i folkeskolereformen, og en række efterskoler er på
forbilledlig vis gået foran i et samarbejde
med virksomheder og Industriens Fond,«
sagde Christine Antorini.

Den politiske udfordring er at få flere
end de nuværende 19 procent til at vælge
en erhvervsuddannelse.
»Vejledningen skal udfordre de unge til
at få øje på fremtidens mange muligheder. Og der er muligheder inden for erhvervsuddannelserne, så derfor skal vi tilrettelægge vejledningsaktiviteterne på en
sådan måde, at de unge skifter spor. Vi skal
vise dem, at deres drømme også kan indfries inden for erhvervsuddannelserne.«
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for unge
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- på vej videre i livet
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En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide

Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge
med interesse for turisme og service. Der er
bopligt, og gennem undervisning, bo- og 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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Landet på den rette hylde
PROFILEN
Bettina Halskov
Fungerer som både UU-vejleder og eVejleder. Hun er oprindeligt uddannet skov- og
landskabsingeniør, men en ansættelse, hvor
hun arbejdede med at aktivere flygtninge,
førte hende ind i vejledningen.
Er til westernridning i sin fritid.

Det var lidt tilfældigt, at Bettina Halskov
blev vejleder. Hun er glad for frisk luft
og udendørs aktiviteter. Uddannelsen til
skov- og landskabsingeniør lå derfor lige
til højrebenet, og hun er rigtig glad for
sin uddannelse. Efter Skovskolen fik hun
en tidsbegrænset ansættelse på et øst-
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Vejen fra et job som skovfoged til vejledning
af unge er ikke nødvendigvis den mest logiske, men for Bettina Halskov har den været
den rigtige. Den lidt skæve tilgang giver hende
stor forståelse for, at mange veje kan føre de
unge til det rigtige job. Og hun er sikker på, at
hun selv er landet på den rette hylde

jysk gods, men faldt så over et job på en
produktionsskole, hvor hun skulle arbejde
med aktivering af flygtninge.
»Her fik jeg øjnene op for, hvordan vejledning kan få folk til at rykke. Og det er
det, der er så fantastisk ved vejlederjobbet. Det med at du hjælper et menneske

på vej,« siger Bettina Halskov og tilføjer,
at hun ikke et øjeblik har for trudt, at hun
for tsatte som vejleder.
Udnytter sin lidt skæve indgang
til vejledning
»Det, at jeg har været lidt rundt og blandt

VEJLEDERPROFILEN

Det, at jeg har været lidt rundt og blandt andet taget en
uddannelse, som ikke peger direkte ind i vejledningen,
giver mig et andet perspektiv på, hvordan en ung bedst
finder frem til drømmejobbet.

andet taget en uddannelse, som ikke peger direkte ind i vejledningen, giver mig
et andet perspektiv på, hvordan en ung
bedst finder frem til drømmejobbet,« siger Bettina Halskov og fortæller, at hun fra
sin oprindelige uddannelse blandt andet
kan trække på elementer som psykologi,
organisation og ledelse, når hun står med
en vejledningsopgave. Men hun betoner, at
det er vigtigt med en solid vejledingsfaglighed. Undervejs har hun da også taget en
diplom i vejledning, og hun er rigtig glad
for alle de sammenhænge, hvor hun via
jobbet bliver klædt på til at løse opgaven.
»Specielt er jeg glad for supervision,
som vi arbejder med i begge de sammenhænge, hvor jeg er ansat,« siger hun.
UU-vejleder og eVejleder
Aktuelt arbejder Bettina Halskov nemlig
i en delt stilling, hvor hun både er eVejleder og UU-vejleder, og selv om det giver
dobbelt op på daglige mails, er hun meget
glad for begge dele.
»Det er fedt med kombinationen.
Selvfølgelig er det forskelligt. I UU-vejledningen er jeg jo i direkte kontakt med de
unge, men i eVejledningen kan jeg, når jeg
sidder i en chat, trække på mine erfaringer
fra vejledningen af andre unge eller lige
hurtigt spørge en kollega på den interne
chat. Så der er jeg ikke alene,« siger Bettina Halskov, der ikke skelner mellem, det
hun gør i den ene og den anden sammenhæng.
»Det er ikke vejledningsformen, men
den unges udfordring, der bestemmer,
hvilke vejledningsværktøjer, jeg skal gribe
til,« siger hun og tilføjer, at man for eksempel i begge vejledningsformer har fat i
sager, hvor man er omkring hele den unges livssituation.
»På begge områder vejleder vi også
rigtig mange af sagerne færdige,« siger
hun og tilføjer, at der måske er en tendens

til, at der kommer flere og flere vejledninger på eVejledningen.
Stolt af begge jobs
»Jeg fornemmer, at der er kommet lidt
flere vejledninger i eVejledningen her i efteråret. Det kunne jo selvfølgelig hænge
sammen med vejledningsreformen, men
om det er sådan, ved jeg ikke,« siger Bettina Halskov, der ikke er så bekymret for,
om de unge skal blive tabere som følge af
reformen. I sin rolle som UU-vejleder skal
hun fortsat opsøge de unge, der afbryder
en ungdomsuddannelse, og sammen med
den unge og forældrene udarbejde en uddannelsesplan. Det betyder, at hun følger
de unge, der har brug for en ekstra hånd,
tæt.
»Og i eVejledningen kan vi lave en
lige så kvalificeret vejledning, som i UUsammenhæng. Begge steder kan vi hjælpe
den unge rigtig godt på vej,« siger hun og
fortæller, at hun synes begge vejledningsformer er gode.
»Nu kan jeg jo sammenligne direkte,
og jeg synes, at der bliver gjor t et rigtig
godt stykke arbejde begge steder. Faktisk
er jeg utroligt stolt af begge vejledningsformers resultater,« siger Bettina Halskov,
der altid har haft let ved at skabe relationer.
Relationer er vigtige for
vejledningen
»Jeg synes selv, at jeg meget hur tigt får en
god kontakt til de unge, og det er noget
af det vigtigste i vejledning. Hvis ikke man
kan skabe tillid mellem sig selv og den
unge, bliver det svær t at vejlede,« siger
Bettina Halskov og forklarer sine evne til
hurtigt at skabe kontakt med nogle personlige kompetencer og med, at hun har
erfaringer fra mange forskellige sammenhænge både arbejdsmæssigt og i forbindelse med fritidsaktiviteter.

»Jeg har som nævnt en lidt anderledes
uddannelse og har arbejdet i det private
erhvervsliv, men jeg har også læst på universitetet og har erfaringer med kontanthjælpsmodtagere for bare at nævne lidt
af det, jeg har med i bagagen,« siger hun
og for tæller, at hun gennem sin fritidsinteresse for heste desuden møder folk med
meget forskellig baggrund.
Westernridning
»Jeg har altid redet, og på det seneste
er det westernridning, jeg har kastet mig
over. Vi har et lille hobbylandbrug og har
plettede heste« siger Bettina Halskov og
for tæller, at arbejdet med hestene kræver,
at man er tålmodighed og meget lydhør
overfor dyrene. Begge dele noget hun i en
vis forstand kan overføre til vejledningssituationen uden i øvrigt at sammenligne.
»Og så kommer jeg jo gennem ridningen i kontakt med en række forskellige
mennesker, også noget man kan bruge,
når man skal skabe kontakt til en ung,«
siger hun og for tæller, at det dog ikke rigtigt er lykkedes at få husbonden og de to
sønner til at kaste sig over ridningen.
»De vil gerne ind imellem have en tur
på hesteryg, men det er ikke noget, de
sådan har under huden,« siger hun, men
betragter det ikke som et problem. Selv
er hun meget optaget af hestene og er
glad for, at hun både i fritidssammenhæng
men også arbejdsmæssigt laver noget, hun
er glad for.
Elsker sit job
»Jeg elsker mit job,« siger Bettina Halskov
og er sikker på, at hun i langt ud i fremtiden laver noget, der har med vejledning
at gøre.
»Om det er præcist den sammen ansættelse om ti år, ved jeg ikke. Lige nu er
det perfekt. Og vejledning er helt klar t
den rigtige hylde for mig,« siger hun.
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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 Nordvestjylland og
Svend
Broholm, erhvervsvejleder,
Jobcenter Odense. De skriver på skift om
løst og fast inden for vejledning.

Svend Broholm

Bør vi lære af historien?
IKT
KONF0L13
2

Der er brug for en hvidbog, som kan tegne et retvisende
billede af lærerkonflikten sidste forår. Ellers risikerer
andre offentligt ansatte at blive udsat for det samme

Overenskomstforhandlingerne i 2013 betød
som bekendt, at folkeskolelærerne og andre
undervisere og vejledere, såsom VUC-lærerne
og produktionsskolelærerne samt erhvervsvejlederne i jobcentrene blev lock-out’et næsten
hele april måned. Årsagen til, at forhandlingsforløbet fik dette resultat var angiveligt, at det
ikke var lykkedes for forhandlerne for de forhandlingsberettigede lønmodtagerorganisationer og forhandlerne for arbejdsgiversiden, KL,
at opnå enighed om et forhandlingsresultat, på
trods af et langt forhandlingsforløb.
Det er selvfølgeligt ærgerligt, når den lange
og arbejdsomme proces, der fører frem til, at
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man udtager sine krav til overenskomstforhandlingerne fra henholdsvis arbejdsgiver- og
lønmodtagerside, ikke fører frem til et for
begge par ter acceptabelt resultat. Men det
kan være vilkårene, når løn- og arbejdsvilkår
fastsættes gennem forhandlinger, som det traditionelt er tilfældet i den ramme, der benævnes ”Den danske model”.
Forud for lock-outen beklagede forhandlingslederen for KL, Michael Ziegler, at det
trods mange forhandlinger ikke var lykkedes
at lande et forhandlingsresultat, og at konsekvensen af forhandlingssammenbruddet måtte
være en lock-out.

klummen

De offentlige ansattes fagforeninger
er efter min mening nødt til
solidarisk at stå sammen for ikke at
blive løbet over ende.

Der var i forløbet en række forhold, der indikerede, at der
mellem KL og regeringen var en fælles forståelse af, at forhandlingsresultatet skulle være med til at finansiere den planlagte folkeskolereform. Det betyder, at resultatet af forhandlingerne var
fastlagt indenfor snævre rammer, endnu inden forhandlingerne
var begyndt. Indholdet i det lovindgreb, der afsluttede forhandlingsforløbet, tilgodeså i alt væsentligt arbejdsgiversidens krav og
understøtter den forståelse.
Det betyder videre, at der ikke havde været tale om reelle
forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår, der er en forudsætning
for at forhandlingsforløbet med rette kan siges at være i overensstemmelse med ”Den danske model”.
På den ene side gav Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening udtryk for, at der ikke havde været tale om reelle forhandlinger, men at KL havde stillet en række ultimative krav, der på
forhånd var afstemt med regeringen. Den fulde accept af disse
krav, hvor et centralt element var skoleledelsens uindskrænkede
ret til at disponere over lærernes arbejdstid, var en forudsætning
for at indgå en aftale.
På den anden side bedyrede Bjarne Corydon som finansminister, at han på ingen måde havde lod og andel i forhandlingsforløbet, og undsagde dermed de røster, der hævdede, at KL og
regeringen på forhånd havde bestemt udfaldet.
En af par terne må tale usandt, men det er vanskeligt på baggrund af pressedækningen under forløbet at afgøre hvem.
Hvis man som par t i et forhandlingsforløb ikke har ”rent
mel i posen”, er der en lang historisk tradition for, at det
kan være formålstjenligt at indhylde de faktiske forhold i et
”røgslør”. Det åbner mulighed for, at man som tilskuer kan
abonnere på den udlægning af forløbet, der bedst flugter den
politiske opfattelse, man deler. ”Røgslørsmodellen” har lange
historiske traditioner i totalitære stater, og har vist sig formålstjenelig i mange situationer.
Det kan være svær t at verificere, hvilke udsagn der bærer den
største validitet. Følgen af det kan være, at den ene udlægning
kan opfattes som værende lige så god/sand, som den anden.
Hvis man skal tage ved lære af historien, og det mener jeg
man skal, forudsætter det, at der fremstilles et retvisende billede,
af det forhandlingsforløb, der førte frem til lock-outen.
På den baggrund mener jeg, at det vil være i alle offentlige
lønmodtageres interesse, at der udarbejdes en hvidbog om forhandlingsforløbet, der med en tydelig klarlægning af præmisserne
for undersøgelsen, der ligger bag hvidbogen, giver et klart billede
af, hvordan forløbet har været, hvilke aktører der har gjor t hvad
og hvornår.
På den måde vil der åbne sig en mulighed for at lære af hi-

storien. Én ting er, at vi alle laver fejl, men hvis man ikke lærer af
sine fejl, har man et problem, for så kan man være tvunget til at
gentage fejlen.
Jeg kan frygte, at dette overenskomstforhandlingsforløb kan
være udtryk for et paradigmeskifte, hvor de offentlige arbejdsgivere igen kan have held med at isolere en faggruppe, der kan få
et resultat dikteret, som tilfældet var med lærerne.
De offentlige ansattes fagforeninger er efter min mening nødt
til solidarisk at stå sammen på baggrund af en ”musketér-ed”,
der har som konsekvens, at bliver én faggruppe løbet over ende
i et såkaldt forhandlingsforløb, som lærerne blev det, vil det blive
opfattet som et angreb på alle offentlige lønmodtagere.
Hvis det ikke sker, er spørgsmålet: Hvem bliver de næste?

•
•
•

til at lære:
at bo selv
at klare et job
at håndtere sin fritid sundt og kreativt
Vi tilbyder
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV.
STU OG SKOLEOPHOLD SOM
ET 10. ELLER 11. SKOLEÅR
En af de

Find os på: www.røddingfrifagskole.dk
eller skriv til os på
mail@rffs.dk
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Uddannelsesparate unge
kan også være usikre
Ny vejledningsmetode: ”Guidet Egen-Beslutning”
styrker unge i deres valg af uddannelse

Vejledningsreformen lægger op til at uddannelsesparate elever selv tager ansvar for valg af uddannelse.
Med afsæt i et nyt masterprojekt fra master i vejledning, præsenterer forfatterne af denne ar tikel en metode ”Guidet Egen-Beslutning”, som kan give de unge
en større forståelse af egne styrker og svagheder og
kvalificere deres valg af uddannelse.
Som vejleder overrasker det, hvordan mange unge,
som til trods for en god opvækst alligevel kæmper med
en lav selvtillid og et dårligt selvbillede. Og netop disse
unge vil ikke have krav på vejledning ifølge vejledningsreformen. I Irene Ottosens masterprojekt er derfor
arbejdet med en metode, som kan udvikle efterskoleelevers forståelse af egne styrker og svagheder i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse (Ottesen,
2014). Samtalerne med eleverne tager udgangspunkt
i metoden Guidet Egen-Beslutning (Zoffmann & Kirkevold, 2009) (herefter GEB). GEB er oprindeligt en
metode, der er brugt i samtaler med diabetespatienter (sukkersyge), hvor det er tanken, at metoden kan
skabe en både meningsfuld og effektiv problemløsning
mellem patient og professionel. I samtalen guides begge parter således til at bruge deres potentiale med det
formål, at patienten fremmer sin livsdygtighed.
GEB-metoden kan være brugbar i vejledning, da
unge, som skal vælge uddannelse, står i et spændingsfelt , hvor de skal forholde sig til samfundets forventninger, personlige evner og drømme for fremtiden. Refleksionen gennem GEB-samtaler kan danne grundlag
for gode beslutninger hos de unge.
For nyligt havde jeg (Irene Ottesen) en aftale med 3
drenge på mit kontor på den efterskole, jeg arbejder på.
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Én af drengene – lad os kalde ham Bo – kom lidt for sent
med sit afgangsbevis stramt sammenrullet i sin hånd med
teksten indad, så ingen kunne se, hvilke tal, der stod derpå.
Bo rakte mig afgangsbeviset tydeligt nervøs og med et
kropssprog, som fortalte mig, at han ikke ønskede at de
andre drenge skulle se det. Normalt var Bo populær og
selvsikker, men her udstrålede han usikkerhed. Hans ansigtsudtryk gjorde et stort indtryk på mig. Da jeg nogle
uger efter havde en GEB-samtale med Bo, tog jeg initiativ
til at snakke med ham om det, jeg havde observeret. Bo
sagde, at han var rigtig dårlig til at snakke om noget, han
var dårlig til, og helst ville tale om det, han er god til. Som
vejleder kan man sige, at jeg løb en risiko ved at blande
mig i hans liv uden invitation. Men Bo virkede lettet over
at tale om det, som var svært. Han følte sig tydeligvis set
og anerkendt.
GEB-vejledningens metodik
GEB-vejledning tager udgangspunkt i arbejdsark, som
bruges i forbindelse med elevsamtaler. Arbejdsarkene
udleveres før samtalerne, så eleven kan nå at forberede sig fra gang til gang. Arkene rummer spørgsmål
om elevens oplevelse af egne styrker og svagheder,
drømme og fremtidsplaner (se boks 1). Brugen af
GEB-arbejdsark kan støtte de unge i at få en større
forståelse af egne styrker og svagheder i forhold til
skolegang og tanker om uddannelse. Arbejdsarkene
kan anvendes i et længere forløb med flere samtaler,
men kan også bruges enkeltvis. En afgørende faktor i
metoden er, at vejleder og elev begge er ærlige om
deres egne oplevelser af og holdning til elevens problemstilling (se boks 2).

vejledningsmetode

1.

Arbejdsark til GEB-Vejledning
Ark 1 Invitation til samarbejde.
En skriftlig afstemning af forventninger til samarbejdet.
Ark 2 Livslinje.
Eleven markerer på en livslinje de hændelser, som har haft betydning for ham i relation til det aktuelle problem/udfordring. Bo
markerede fx på sin livslinje nogle perioder i skolen, hvor han har
haft svær t ved at følge med i undervisningen.

Kritisk refleksion
Som vejleder kan det kræve mod at udtrykke sine antagelser direkte til eleven. Her kan spejling og aktiv lytning,
som er gode klassiske metoder til brug ved samtaler,
styrke refleksionen hos eleven. Refleksion og eftertanke giver et godt grundlag for beslutninger. For eksempel
sagde Bo med afsæt i ark 4, som handler om valg og
benævnelse af en udfordring eller et problem, at ”når
man har timer og skal koncentrere sig – jeg har også
skrevet koncentrationsevne...” I min respons vælger jeg
at spejle Bo’s svar og sige: ”Koncentrationsevne, jah?”
hvortil Bo svarer, at ”jeg kan godt prøve at være med,
men jeg er virkelig... altså... jeg var helt væk!”. Denne
ordveksling fører til, at Bo fortæller om, hvordan han slås
med koncentrationsbesvær i timerne.
Projektet peger på, at den kritiske refleksion kan skabe en øget livsdygtighed hos eleverne, fordi den giver
deres liv retning. For Bo betød det i den følgende del af
samtalen, at han reflekterede over, hvilken type læring,
han kan koncentrere sig om. Bo fandt frem til, at hans
stærke side er, at fokusere på de aktuelle emner , som
rejses i klassen, og som giver ham lyst til at deltage i debatten i timerne. Bo nævner som eksempel samfundsfag
og debat om indvandring.
Rie Thomsen og Ulla Højmark Jensen, som begge
forsker i vejledning, bemærker i en undersøgelse fra
2011 af vejledning på efterskoler, at det særligt er de
elever, som er afklarede, der kan blive overset, og det
betyder, at efterskolerne måske mister en oplagt chance
for at styrke disse elever i at tage et reflekteret valg.
GEB kan være en støtte til alle elever på vej i uddannelsessystemet – og måske også mindske frafaldet på
ungdomsuddannelserne.
Litteratur:
• O
 ttesen, Irene (2014): GEB – Vejledning.  Masterprojekt.
Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
• Thomsen, Rie. og Jensen, Ulla Højmark (2011): Vejledning i samspil. Evaluering og dokumentation af efterskolernes vejledning. Schultz Information.
• Zoffmann, Vibeke. og Kirkevold, Marit (2009): En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel. I:
Klinisk sygepleje. 23. Årgang. Nummer 3.

Ark 3 Ufuldendte sætninger.
Eleven færdiggør ufuldendte sætninger om værdier, erfaringer og
behov. Temaet centrerer sig om personlige drømme, skolegang,
stærke og svage sider og behov for støtte. Eksempler på ufuldendte sætninger :
• Det, jeg er bedst til angående min skolegang er….
• Det værste ved at gå i skole er….
• Jeg har ofte drømt om at blive….
• Om et år vil jeg…
Ark 4 Valg og benævnelse af udfordring eller
problem.
Elev og vejleder noterer hver for sig 2 - 3 punkter og finder i
fællesskab frem til det, der ønskes forandret.
Ark 5 Tegn en metafor.
Eleven skal lave et billede eller en metafor, som illustrerer den
udfordring eller det problem, man arbejder med i GEB.
Bo havde lavet en tegning af en dreng, der sidder ved et bord
og ser trist ud. I en tankeboble ser man en dreng, der er glad og
spiller fodbold. Han forklarede mig, at han ofte har svær t ved at
koncentrere sig i timerne, får uro i benene og i stedet drømmer
om at spille fodbold.
2.

Kort om GEB-vejledning
Introduktion:
Eleven introduceres til tanken bag GEB-metoden. Eleven informeres om, at det er et samarbejde mellem elev og vejleder, hvor
uenighed er tilladt. Samarbejdet er formuleret i ark 1.
Forberedelse:
Nogle dage før samtalen udleveres arbejdsarkene, så eleven har
tid til at forberede sig.
Antal arbejdsark:
Der findes 5 arbejdsark. Arbejdsarkene kan anvendes enkeltstående, men processen med et GEB-forløb får det bedste udbytte
med flere samtaler. Efter samtalen udleveres de næste arbejdsark
sammen med introduktion.
Kommunikation:
Vejlederen må være bevidst om sin kommunikation i samtalerne.
Spejling, aktiv lytning og værdiklargøringsrespons er brugbare
kommunikationsformer, som skaber refleksion og stimulerer til
at tage beslutninger.
25

danmark rundt

Tekst //
SVEND KROGSGAARD JENSEN
Foto //
privatfoto

Hovedstadsregionen bekæmper fordomme om
erhvervsuddannelserne
Hovedstadsregionens 8. klasser har i august og september haft mulighed for at finde
deres indre håndværker. Regionens erhvervsskoler har afholdt en række introdage for
at øge de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse. Mere end 13.000 unge
har således haft mulighed for at vurdere, om en uddannelse til frisør, tømrer eller smed
kunne være noget for dem. Introdagene bestod af en generel introduktion, men de
unge fik også lov at prøve kræfter med deres praktiske håndelag. I tremandsgrupper
dystede de unge i ting som at lægge flisegulv og samle vandlåse. Aktiviteterne var de
indledende runder til Skills Stafet.
Fire af de erhvervsuddannelsesinstitutioner, som slog dørene op for de nysgerrige
unge, ligger i København, og Pia Allerslev (V), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, er glad for det udstillingsvindue, som både introdagene og DM i Skills
giver.
»Der er mange fordomme omkring, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse,
og derfor vælger mange gymnasiet nærmest på autopilot. Vi har en opgave i at få anskueliggjor t, at det er lige så fint at få et svendebrev som at få en studenterhue. Det gør vi
bedst ved at invitere de unge indenfor, så de selv kan danne sig et indtryk af miljøet og
mulighederne, inden de skal vælge ungdomsuddannelse,« siger Pia Allerslev.
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UUV åbner vejledningskontor på
Campus Køge
Campuskoordinator Allan Bruce Corfitsen
har med glæde tilføjet endnu et institutionsnavn på campusspaden. Spaden har været i jorden mange gange i forbindelse med
opførelse af bygninger til uddannelser på
Campus Køge. Men det var ikke nødvendigt at grave i forbindelse med Ungdommens Uddannelses Vejlednings indtog på
Campus, da det sker i lokaler udlånt af Køge
Handelsskole lige mellem EUC Sjælland og
Køge Handelsskole.
»Placeringen er ideel,» sagde centerleder Mark Jensen i forbindelse med
lanceringen af UUV’s åbne vejledning på
Campus Køge.
»UUV er en sektor- og institutionsuafhængig vejledningsorganisation, hvis mål
er, at unge vælger og gennemfører en
ungdomsuddannelse som indgang til et
voksenliv med arbejde og for tsat uddannelse,« sagde Mark Jensen og for tsatte:
»Med de mange institutioner, der allerede nu er rykket ud på Campus Køge, er
det nødvendigt, at vi også er tilstede. Jeg
håber, at vi med en synlig tilstedeværelse
vil kunne udbygge samarbejdet og lave en
hur tig opfølgning på de unge, som er i
risiko for at falde fra, eller som ønsker at
foretage et omvalg.«
UUV har åben vejledning mandag til
torsdag kl. 9 - 12 på campusområdet.

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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Vi skal vise, vi vil de unge

Med vejledning skal
vi opdyrke, fremavle
og raffinere motivationen hos de unge.
De unge vil fascineres, de vil mærke,
og de vil føle, derfor
skal vejledningen ud
af kontorerne, ud i
den virkelige verden,
derude hvor uddannelseslivet leves
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Alle unge er motiverede for at tage en uddannelse, men mange mister undervejs lysten til at lære. Årsagerne er mange, men
som vejledere kan vi faktisk gøre mangt og
meget for at stimulere de unges motivation.
Alle unge skal have en uddannelse, og
de skal skynde sig gennem uddannelsessystemet. Sådan er den politiske dagsorden,
og denne dagsorden stiller store krav til
vejlederen, som skal forvalte de politiske
ambitioner i forhold til den enkelte elevs
muligheder og ønsker.
Der er for så vidt intet galt med de politiske ambitioner, der slår på tromme for
det gode liv, som værende det liv, hvor man
har fast arbejde og kan forsøge sig selv.
Stort set alle unge, jeg har mødt på min
vej, drømmer om at tage en uddannelse, få
sig et fast job og kunne forsørge sig selv.
Men der sker noget undervejs – mange mister simpelthen lysten til at lære.
Udfordringen er, at velmenende, politiske argumenter, som samfundsmæssigt
giver mening, kan være vanskelige at omsætte til vejlederpraksis, der fremmer motivationen hos den unge.
Det er der ikke en entydig opskrift
på, for der er mange veje, der kan føre til
målet, men det er min erfaring, at vi som
vejledere kan gøre brug af nogle konkrete
greb og metoder, som helt klar t fordrer og
understøtter den unges motivation. Her er
mine bud.
Ejerskab, mening og følelsen af at
blive bedre
Jeg hører ofte vejledere sige, at eleverne
ikke er motiverede for noget som helst. Eller at det er svær t at motivere de unge nu
til dags. Men det er min påstand, at stor t
set alle er motiveret for et eller andet. Jeg
mener, at vi skal finde den lille flig af interesse, som den unge har for noget bestemt, og få det til at blomstre. Jeg oplever
for eksempel elever, som viser begejstring,
selvstændighed, mødedisciplin og engagement, når det kommer til fritidsaktiviteter
som eksempelvis fodbold. Men når det
drejer sig om skole og uddannelse, kan de

selvsamme unge opføre sig helt modsat og
virke ugidelige, demotiverede og uengagerede.
Når jeg så spørger de unge, hvorfor det
er sådan, svarer de, at de synes, det er fedt
at blive bedre til noget, og at de kommer til
træning for at blive bedre. De har måske en
drøm og dyrker idoler, som de identificerer
sig med. Det er deres projekt, og de gør
det, fordi de vil.
Med andre ord kan man sige, at først
når de unge føler ejerskab, kan se mening
og oplever, at de bliver bedre til noget, så
er de motiverede. Opgaven må være at
overføre disse elementer til uddannelsessammenhæng.
Praksisnær vejledning
Når det lykkes at fremdyrke motivationen
hos en ung, er det typisk via konkrete oplevelser. Den unge har oplevet på egen krop,
hvordan det er at udføre et stykke arbejde
og måske endda være god til det eller har
fået ros og anerkendelse af en mester eller
en svend. De er blevet bekræftet i, at de
faktisk er gode til noget, hvilket får dem til
at blomstre.
Andre gange kan det være, hvor en
ung pludselig har kunnet se mening i for
eksempel matematik, fordi vedkommende
har været på brobygning som tømrer, og
omsætter matematikken til virkelighed.
Pludselig kan den unge se det store billede,
og derfor giver det selvfølgelig mening at
kunne de fire regnear ter. På den måde bliver valg af uddannelsen den unges plan i
stedet for vejlederens.
Vejledning ud af kontorerne
Traditionelt set har vejledningen været
centreret omkring ’samtalen’. Vejlederen
sidder på sit kontor og gennemfører samtaler med elever. En ramme som for de
fleste unge ikke virker særligt motiverende.
Vejlederne skal ud af kontorerne. Ud
og opleve eleverne på erhvervsuddannelserne. Se deres reaktionsmønstre, hjælpe
dem med at forstå deres uddannelse og
med at skabe mening omkring det, der
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sker på en ungdomsuddannelse. Dermed
får elevernes indre motivation plads til at
folde sig ud, og sådan kvalificerer vi vores
vejledning
For de særligt udsatte er det især vigtigt, at de oplever virkeligheden, og at oplevelser fylder meget. Altså skal der skabes praksisnære situationer, hvor børn og
unge kan gå rundt og på egen krop mærke, hvad der motiverer dem mest. Det er
dog min påstand, at vejlederen ikke skal
påføre den unge motivation, men derimod skal vejlederen sørge for, at eleverne
får de rigtige rammer, så motivationen
kommer af sig selv.
De unge spejler sig, de vil se det
store billede
Rigtig mange unge er søgende i forhold til
deres identitet – ”hvem er jeg” . De ser deres uddannelsesvalg som en del af en større
pakke – ”hvem skal jeg være.” De ser ofte
udover det konkrete uddannelsesvalg, når
de skal vælge. Ofte er det ikke den konkrete
faglighed, der driver deres valg, men det billede de har af sig selv i et større perspektiv,
altså ”hvilket liv kommer jeg til at leve, når
jeg er færdig med min uddannelse”, ”hvilke
muligheder har jeg for efteruddannelse”,
”lukker jeg nogle døre og lægger jeg mig fast
på et bestemt job resten af livet”, ”hvordan
bliver min økonomiske, sociale og personlige situation, hvis jeg vælger lige netop den
uddannelse”.
Vejledningen skal være med til at gøre
de unges historier tykke, det vil sige koble
perspektiver og muligheder, som de unge
kan identificere sig med, og som giver mening for de unge. Her kan rollemodeller,
gerne unge mennesker, være en rigtig stor
hjælp. Motivation og identitet hænger uløseligt sammen, og det er svært at arbejde
med den ene uden at inddrage den anden. Forstået på den måde, at hvis man
er i tvivl om, hvem man er, er det også
svært at finde ud af, hvad der motiverer.
De unge har brug for, at vejlederen finder ud af, hvad der helt konkret motiverer
den unge.
Motivationen er dynamisk og
uforudsigelig
De umotiverede unge udfordrer vores
faglighed. På den ene side ved vi godt, at
hvis de bliver fanget af noget, så kommer
motivationen af sig selv. På den anden side,
kan man som vejleder ikke bare sidde på
sine hænder og vente på, at den unge tilfældigvis bliver motiveret. De samme ting,
der motiverer dem ved for eksempel fodbold, må alt andet lige være det, der kan

motivere dem til skole og uddannelse. I
tider som disse med øget politisk pres på
de unge om at blive så hur tigt færdig som
muligt, er det vanskeligt
Pligtbekendtgørelsen er et eksempel
på, at hvis der ikke arbejdes med den unges indre motivation, altså hvis de unge
kun føler sig forpligtet af ydre faktorer
som for eksempel samfund, familie, venner og vejleder, så er opgaven svær.
Det øgede fokus på ”at være i gang”
med en uddannelse kan for nogle unge
medføre, at det ”at være i gang” bliver målet i sig selv. Dermed er der risiko for, at
det ikke er ejerskab, mening og følelsen

af at blive bedre, der driver motivationen,
og dermed er projektet på forhånd kuldsejlet.
De unge lever i nuet og deres motivation opstår ofte spontant, for eksempel fordi de har mødt en eller anden, set
noget i tv, eller fordi de måske bare har
fundet meningen i det hele. Motivation er
dynamisk og uforudsigelig, og derfor skal
vejledere konstant være klar til at gribe
den unge. Med andre ord skal arbejdet
organiseres på en sådan måde, at vejlederen kan smede, mens jernet er varmt, og
favne de unge, hvis lysten til noget andet
pludselig opstår.
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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
30

eftertanken

Tekst //
	inger abel
afgående bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening

Uddannelse til alle

Intentionerne er der nok af. De ufaglærte skal være faglær te. De, vil de ofte tro, at erhvervelse af et buskørekor t er tilstrækkeligt
der ikke nåede med i første hug, da de var unge, skal have endnu til at skaffe sig et job.
Således også Ahmed, der var farmaceut fra hjemlandet men
en mulighed for at blive dygtiggjorte, så arbejdsgiverne ønsker at
ansætte dem efterfølgende. Med den nye beskæftigelsesreform vurderet som ufaglær t i det danske uddannelsessystem. Ahmed
for forsikrede ledige er det en del af aftaleteksten. Så nu er det havde fået nej til at bruge sin uddannelse her i landet og mente
derfor, at det ville være en god ide
bare at komme i gang.
at blive buschauffør. Der var ingen,
Men hvad med dem, der skal udder havde foreslået Ahmed, at han
danne sig. Er de motiverede?
måske i stedet kunne blive farmaDe fleste ufaglær te vil gerne have
Hvis intentionerne skal
konom og det med løn under hele
et arbejde. Sådan er min erfaring, når
lykkes, kræver det en langt
uddannelsen. Heldigvis mødte Ahjeg taler med dem om uddannelse.
med en vejledningsfaglig person på
Hvis de skal have uddannelse, ønsker
større vejledningsfaglig
et jobcenter, der kendte til denne
de ofte én, der er så kort som mulig
indsats til de ufaglærte.
uddannelse, og han er nu ansat på
og med mulighed for job efterfølet apotek. Og fremtidsudsigterne for
gende.
uddannede farmakonomer er rigtig
Derfor ender mange ufaglærte
gode.
med et ønske om noget indenfor for
Via eVejledningen vil mange være godt hjulpet, men det er
eksempel transpor tsektoren. De ønsker måske at blive buschauffører, for det har de hørt om fra andre ufaglærte. Ofte kender de stadig således, at bliver man ledig, skal man forbi sit jobcenter, og
her bør der være ansat medarbejdere, der har tæt kontakt til de
meget lidt til uddannelsessystemet.
skoler, der uddanner voksne.
Men er det ikke godt nok?
Det er desværre ikke min erfaring, at der i tilstrækkelig grad
Jo, det er det vel, indtil vi har nok buschauffører. Det er ikke
ualmindeligt, at en del ledige har et sådant certifikat, men de kan er ansat medarbejdere, der ved nok om uddannelsessystemet
ikke opnå ansættelse, da der er så mange, der kan det samme, at og har en vejledningsfaglig baggrund i jobcentrene. Med nedlæggelse af Arbejdsformidlingen og den efterfølgende kommubusselskaberne kan vælge og vrage mellem kandidaterne.
Hvis intentionerne skal lykkes, kræver det en langt større vej- nalisering blev erhvervsvejledningen ikke viderefør t alle steder
ledningsfaglig indsats, end den der i dag bliver tilbudt de ufag- i kommunerne.
Så Ahmed ville sikker t køre en af buslinjerne i sin by og tjene
lærte.
De skal kunne se fornuften i at investere tid på at uddanne til dagen og vejen, hvis han ikke havde mødt en erhvervsvejleder
sig. Mange har i forvejen ikke de bedste erfaringer fra skoletiden på jobcentret, der vidste noget om uddannelsessystemet, og som
og har ofte valgt at finde et ufaglært arbejde, da skolen var over- turde udfordre Ahmed i hans uddannelsesvalg.
Og har man hør t det her før : ”Hvorfor kører højtuddannede
stået. Og her er det, at vejledningen er alfa og omega. Hvis ikke
de ufaglær te bliver mødt med kvalificeret modspil fra en vejleder, flygtninge bus? ”
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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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