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Ingen tid til forsinkelser.
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Vejledning som hjælpekunst
I denne tid holder vi vejret og håber, at de negative konsekvenser
af reformer og nedskæringer på vejledningsområdet ikke udvander professionen. Vejledere er et presset, men tålmodigt folkefærd, der stiller store krav til egen praksis, og vejledning bliver
stadigt mere specialiseret og krævende. Det kan være vanskeligt
at få overblik, når vi hver især bliver specialister inden for vores
eget felt og samtidigt skal løbe stærkere og stærkere for at nå
det hele. Faren er, at vi måske kan have en tendens til kun at se
vores egen særegne faglige virkelighed og dermed glemmer, at
de andre vejledere i andre kontekster har lige så høje idealer - og
lige så travlt.
Jeg tror, vejledere har én ting til fælles, og det er ønsket om at
hjælpe andre. Uanset hvilken form for vejledning, vi udøver, og
hvilken kontekst, vi udøver den i, forsøger vi alle at gøre det så
godt som overhovedet muligt trods ofte lidet optimale arbejdsvilkår. Fordi målet er et ønske om at hjælpe. Det er smukt – og
det er svær t. Det ved enhver vejleder.
Jeg overlader resten af pladsen til Søren Kierkegaard:
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ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det
at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og
i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.” (Kierkegaard 1859)
Reference: Kierkegaard, S. (1859). Synspunktet for min ForfatterVirksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rappor t til Historien, C.A.
Reitzels Forlag. Kilde: Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret: http://www.sk.ku.dk/
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redigeret af //
torben elsig-pedersen OG SVEND KROGSGAARD JENSEN

Stor forskel på studieafgifter
og studiestøtte i de europæiske
lande
Økonomisk uddannelsesstøtte og afgifter til videregående uddannelse varierer
meget på tværs af Europa. Det viser en
ny rappor t fra Europa-Kommissionens
netværk for information om uddannelsessystemer og -politikker, Eurydice.
Danmark er et af ti lande, som ikke
opkræver studieafgifter, fremgår det af
rappor ten.
I Tyskland blev der i 2007 åbnet mulighed for at indføre studieafgifter, men de
delstater, der indfør te studieafgifter, har
nu alle afskaffet dem igen.
I den anden ende af spektret finder
man landene med de højeste studieafgifter – det gælder England med op til
11.000 euro om året, Irland, Italien, Letland, Litauen, Ungarn, Nederlandene og
Slovenien.
Også når det gælder stipendier, er der
stor variation mellem landene. Danmark
fremtræder i rappor ten som et af de
lande, der har de mest favorable ordninger for de studerende, både hvad angår
adgangen til stipendier og stipendiernes
størrelse.
Danmark, Finland og Sverige giver stipendier til alle aktive fuldtidsstuderende.
I ni lande får alle eller størstedelen af de
studerende stipendier, men i flertallet
af landene er det under halvdelen af de
studerende, der får tildelt stipendier. Det
sker ofte på baggrund af både studieaktivitet og behov. Samtidig er der betydelig
forskel på, hvor store stipendier de studerende kan få.
Læs rappor ten på: eacea.ec.europa.eu/
education/eur ydice/documents/facts_
and_figures/fees_support.pdf
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Kvalitetsforskelle på gymnasierne

Der er store kvalitetsudfordringer for landets gymnasier, når de vurderes på deres
evne til at levere undervisning, der udfordrer og løfter eleverne fagligt. Det viser ny
analyse fra Dansk Erhverv.
»Vores analyse viser et tydeligt behov
for, at vi retter fokus på, hvordan vi skaber
kvalitet i gymnasierne, så eleverne bliver
løftet op til deres fulde potentiale. Alle
elever skal udfordres,« siger Mette Fjord
Sørensen, forsknings- og uddannelsespolitisk chef.
Set ud fra elevernes skriftlige eksamenskarakterer, når de går ud af gymnasiet, formår nogle af landets almene gymnasier ifølge analysen at løfte eleverne langt
mere, end hvad man kunne forvente, når

der tages højde for elevsammensætning
med videre. Andre derimod halter et godt
stykke bagefter.
Ifølge Dansk Erhvervs analyse har hele
29 pct. af gymnasierne en negativ gymnasieeffekt, og det bekymrer Mette Fjord
Sørensen.
»Det handler ikke om, at vi skal udstille
nogle gymnasier, fordi de gør det ”dårligere”. Det handler om, at nogle gymnasier
tilsyneladende kan et eller andet, som giver værdi for eleverne, og det skal vi sørger for, at de andre gymnasier lærer af,«
siger hun.
Her kan man se hvor gymnasierne er
bedst til at løfte eleverne:
www.detgodegymnasium.dk

siden sidst

Ny kampagne for erhvervsuddannelserne
erhvervsuddannelserne. Det gælder også
muligheden for på erhvervsuddannelserne
at tage en eux, hvor man får både et svendebrev og en gymnasial eksamen i samme
forløb. Formålet er at vække nysgerrighed
omkring de mange gode muligheder, der
er for både job og videreuddannelse.
»Danmark er både et videns- og et
produktionsland, og vi har brug for mange
dygtige faglær te i fremtiden. På de 107
meget varierede erhvervsuddannelser
er der noget for alle – uanset om man
er bedst på kontor, på værkstedet, byggepladsen, i køkkenet eller sammen med
de syge og de ældre. Med reformen af
erhvervsuddannelserne bliver der samtidig endnu flere muligheder for talentspor,
videreuddannelse gennem en eux, et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø og en
forstærket uddannelsesgaranti, der sikrer
De seneste ti år er søgningen til erhvervs- praktikpladser inden for de fleste uddanuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse nelser,« siger undervisningsminister Chrifaldet fra ca. 30 pct. for ti år siden til 19 stine Antorini.
Undervisningsministeriets kampagne
pct. i dag.
Regeringen ønsker, at erhvervsuddan- Muligheder i virkeligheden præsenterer
nelserne skal være et aktivt tilvalg for flere en nuanceret og virkelighedsnær skildring
unge. Derfor lancerer Undervisningsmini- af erhvervsuddannelserne, rettet mod de
steriet nu kampagnen Muligheder i virke- unge i folkeskolens ældste klasser og deres forældre.
ligheden. Her vil elever fra blandt andet
Følg
kampagSOSU-, tømrer-, detailhandels- og bagernen på Undervisuddannelsen vise danskerne erhvervsudningsministeriets
dannelsernes mange muligheder.
Facebookside og se
Kampagnen præsenterer uddannelmere på
serne, som de kommer til at se ud efter
erhvervsudd.dk
sommerferien med regeringens reform af

Venstre vil begrænse hf
Hf er og bliver ikke en rendyrket ungdomsuddannelse, og derfor går det ikke,
at knap tre ud af fire elever er under 20
år, mener Venstres undervisningsordfører
Peter Juel Jensen ifølge Altinget.
»Hf var oprindeligt tænkt som et forberedelseskursus til voksne, der havde
været ude på arbejdsmarkedet, og som
gerne vil have studiekompetencer til at
kunne læse videre. Men den er efterhånden blevet en decideret ungdomsuddannelse, og det er et stort problem,« siger
V-ordføreren.
Elevtallet på hf er steget fra 5.479 I
2002 til 9.400 i 2013.

Hf skal ikke lukkes, men målrettes voksne, mener
Peter Juel Jensen.

Masterudbud kan
afbøde konsekvenser af
kandidatbegrænsning
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen er bekymret over,
at regeringens udspil til dimensionering af
de videregående uddannelser betyder, at
professionshøjskolernes bachelorer fremover skal bagerst i køen, når kandidatpladserne fordeles.
»Det er bekymrende, da der i vores
samfund er brug for, at en del af vores
professionsuddannede kan videreuddanne sig på højt niveau. Det skal de kunne,
da de professionelle krav til lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og
de mange andre professioner, professionshøjskolerne uddanner til, skærpes hele
tiden,« siger han.
Grundlæggende er professionshøjskolerne enige i det fornuftige i et uddannelsessystem, som uddanner til beskæftigelse, men det må bare ikke ske på en
måde, som begrænser muligheden for, at
arbejdsstyrken kan tilegne sig de nødvendige kompetencer, som politikerne jo også
forlanger. Denne begrænsning vil ifølge
Harald Mikkelsen kunne afbødes ved at
give professionshøjskolerne ret til at udbyde masteruddannelser.
Professionshøjskolerne mener ikke en
kandidatuddannelse altid er den bedste
løsning til at kompetenceløfte dimittenderne – det er bare det bedste alternativ,
som lovgivningen er nu. Det afgørende
for efteruddannelse er ifølge Harald Mikkelsen, at der er en sammenhæng mellem
de konkrete, praktiske udfordringer, og de
kompetencer, man opnår på uddannelsen.
Det vil en masteruddannelse på professionshøjskolerne sikre, da en sådan både
er forankret i det faglige miljø omkring
grunduddannelsen og typisk læses parallelt med arbejde i profession.
»Og vejen er banet for, at det kan lade
sig gøre. Professionshøjskolernes formelle
ret og pligt til at forske fra 2013 og den
nye institutionsakkreditering åbner for at
udvikle og udbyde masteruddannelser,
som også har den fordel, at kompetenceudviklingen i højere grad vil ske i par tnerskab med arbejdsmarkedet. Som for alle
videregående uddannelser vil masteruddannelserne på professionshøjskolerne
i øvrigt skulle vurderes enkeltvis af Det
rådgivende udvalg for vurdering af udbud
af videregående uddannelser og godkendes enkeltvis af ministeren – så der kan
ikke udbydes masteruddannelser, der ikke
er behov for.«
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10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen

Fremtidsforsker:

Giv de unge valgkompetencer
_01. Hvad er det en future navigator kan?
»Vi kan forudse fremtiden og lære andre at forudse fremtiden. I
industrisamfundet handlede det om at køre længere og komme
langt omkring. I dag handler det om at navigere i fremtiden. Vi
vil gerne lære folk at forstå sammenhænge og udviklingstræk, så
man i god tid kan se, hvad man skal være dygtig til, for dygtige
medarbejdere går aldrig af mode.«
_02. Hvordan ser fremtiden ud for de unge?
»Vi går fra mere til bedre, så fremtiden ser god ud for de unge.
Succes i fremtiden er ikke at lave mere, men at gøre det bedre.
Så de unges store problem er ikke, at der er for lidt, men at der
er for meget. Det er fundamentalt anderledes i forhold til det
mangelsamfund vores bedsteforældre voksede op i. I dag er der
for mange uddannelser, for mange pjecer og for mange tilbud.
Derfor er det utroligt svært at vælge noget til, fordi du hele tiden
vælger 99 procent andre ting fra. Det vigtigste er at give de unge
valgkompetencer. Det vigtige er at kunne vælge fra og tænke
frem til, hvad jeg skal bruge i morgen.
Samtidig skal vi holde op med at spørge de unge, hvad de skal
være, når de bliver store eller sige, at de skal se at få sig et arbejde, for et arbejde er ikke noget du får, det er noget du skaber.«
_03. D
 er er meget fokus på, at de unge skal hurtigt
igennem uddannelsen. Hvordan ser du på det?
»Man skal skynde sig langsomt. Der kommer ikke noget godt ud
af at stresse nogen igennem et uddannelsessystem, hvis de ikke
kan se en mening med det.
I stedet for at kigge i ”Hvad kan du blive”, skal de unge selv
kunne sammensætte de kompetencer, de får brug for. I stedet for
at gå til eksamen i fag burde unge gå til eksamen i at kunne sætte
et pensum sammen på tværs af forskellige videns universer. Det er
vigtigere at lære, mens man arbejder og prøver ting af end at sige, at
man har studeret et fag meget længe.
Vi taler om just in time træning, der handler om, at du lærer
ting, når du har brug for dem. En mekaniker har skruenøglen i
den ene hånd og iPaden med instrukser i den anden.
Hvis man endelig vil have unge hurtigere igennem, skulle man
lave uddannelserne helt om. Give de studerende grundlæggende teknikker i løbet af et år og lade dem så træne og udvikle
sig i praksis. Jeg har læst statskundskab. Det er verdens største
bullshit-uddannelse. Man kunne lige så godt lære de grundlæggende ting på et halvt år og så komme ud i praktik på Christiansborg, i et socialt projekt og i en interesseorganisation de næste
fire et halvt år. Det ville give mere i sidste ende. Just in time
træning handler om at gå ud og ind af skolen.«
_04. Hvordan vælger de unge rigtigt?
»Det gør de ved at vælge forkert. Man ved først, hvad der er
rigtigt, når man træder ved siden af.
6

Man skal gøre sit bedste i alt man laver og være vedholdende,
men man skal også kunne tilgive sig selv, hvis det viser sig, at man
er i gang med noget forker t. Det at man absolut skal vælge rigtigt
svarer til, at man går ind i livets kasino, sætter alle sine jetoner på
et nummer. Enten vinder du eller også taber du. Det er alt for
stor t et pres, vi lægger på de unge.«
_05. Hvilke kompetencer har de unge mest brug
for?
»Valgkompetencer, dygtighed og så skal de kunne agere i dedikerede fællesskaber.
Så bliv dygtig til et eller andet, for så har du lettere ved at lære
noget nyt. Har du siddet og høvlet på en playstation i 14 år, er du
dygtig til noget, og det kan man faktisk leve af på trods af, hvad
forældre og andre siger. Det handler om, hvordan du selv formår
at sætte din viden og dine færdigheder i spil.
Dedikerede fællesskaber er vigtige, fordi ingen får succes
alene i fremtiden. Derfor skal man kunne indgå i et fællesskab og
håndtere konflikter. Før udliciterede man sin tryghed til banken
og forsikringsselskabet, men i fremtiden handler det om at spare
op med sin personlige deltagelse i nogle selvbærende fællesskaber.«
_06. Du taler om nogle nye megatrends. Hvad er
dit hovedbudskab?
»Spillereglerne er lavet om. De gamle spiller efter, at det hele
skal være mere og gå hur tigere. De vil dokumentere og de stresser. Du vælger selv hvilke regler, du vil spille efter. Vil du for tsat
spille Matador, hvor du kun vinder, når de andre taber, må du
gerne for tsætte med det. Men i den moderne verden spiller vi
et spil, hvor det handler om at gøre andre mennesker bedre og
ikke om at servicere, men om at aktivere, så folk selv kan skabe
overskud i deres eget liv.«
_07. Ruster uddannelsesinstitutionerne de unge
godt nok?
»Nej. Det tror jeg ikke. Lærere og vejledere er velmenende, men
mange er gået lidt i stå, fordi de ikke er så begejstrede for den
verden, de lever i. Når jeg holder oplæg for gymnasielærere kan
jeg jo godt mærke, at nogle synes, jeg er det bedste siden opfindelsen af skiveskåret franskbrød, mens andre ryster på hovedet og sidder med armene over kors, fordi de synes, det er
for meget, at jeg siger, at de unge har alle muligheder. Men min
erfaring er, at når man ryster på hovedet, så handler det jo altid
om en selv og ens egne erfaringer. Hvis verdensbilledet handler
om fast ansættelse, medlemskab af en fagforening og pension, så
er det svær t at acceptere, at fremtiden handler om at være del
af dedikerede fællesskaber og ville dygtiggøre sig gennem hele
sin tilværelse.
Jeg synes, der skal være mere fokus i uddannelsessystemet på
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Helt ned i folkeskolen bør eleverne gerne lære
at skrive en faktura, så de får en fornemmelse
af, at penge ikke kommer fra mor og far, men
når du skaber værdi for andre mennesker.
at få børn og unge ud i virkeligheden. Helt ned i folkeskolen må
man gerne lære at skabe værdi og skrive en faktura, så de får en
fornemmelse af, at penge ikke kommer fra mor og far, men når
du skaber værdi for andre mennesker.«
_08. Hvordan får man succes i fremtiden?
»Ved at være den bedste udgave af sig selv. Ved at have sin egen
definition på, hvad succes er. Hella Joof siger, at livet er som at
ringe og bestille en pizza. Det er nødvendigt at vide, hvad du vil
have, for ellers beslutter andre for dig, og så får du altid den med
muslinger og ananas.«
_09. Har du et godt råd til vejledere, der skal
rådgive de unge?
»De skal tænde dem med begejstring og lytte til dem, når de
siger, hvad de gerne vil, i stedet for at have en recept som passer
på, hvordan verden så ud i går.
Hvis en ung siger, at han vil have sit eget talk show, må man
spørge hvad han har gjort for at opnå det. Har han ikke gjor t
så meget, må han lægge en plan og gå i gang med vedholdende
arbejde på at gøre sig interessant. Måske indebærer det at skrive
sin egen blog hver eneste dag i ti år. Måske gider han ikke det.
Men så skal han vide, at livet er et pizzeria, hvor man siger, hvad
man vil og arbejde for det, for ellers får man den med muslinger
og ananas.
Vejlederen skal aktivere dem til at få fingeren ud, til at lege
med verden. Sig de skal starte deres egen virksomhed, fordi de
vil vokse op som entreprenører. I dag handler det ikke om, hvad
du kan blive til, men om at blive dygtig og dedikeret.«
_10. Har du selv fået vejledning i skolen/
uddannelsen – og hvordan var det?
»Det var rimelig dårligt. Der var ikke megen passion i det. Det
er vigtigt som ung at møde nogle passionerede voksne, for det
handler om at få energi ind i sit liv, for så kan man altid finde
noget at lave.
Det bedste uddannelsesråd, jeg har fået er fra min far. Han
brugte aldrig karakterer som en målestok for os børn, men han
spurgte altid, om vi havde gjort det bedste.
Det at man skal gøre sit bedste, er det bedste uddannelsesråd, jeg har fået. Jeg har arbejdet med mange forskellige ting og
min tilgang har altid været, at jeg måtte gøre mit bedste for at
finde ud af, om det var noget for mig.
Jeg har aldrig vidst, hvad jeg ville, men jeg har altid fundet ud
af, hvad jeg ikke ville.
Så mit råd er til de unge, at de skal droppe de skide cv’er,
for dem får man ikke noget ud af. Find et sted, hvor du gerne
vil arbejde og forsøg at få en fod inden for sammen med nogle
andre, du er dedikerede til. Arbejd gerne gratis en måned for at
vise, at I er uundværlige.«

De unge skal møde passionerede vejledere, der kan få dem til
at brænde og til at gå ud i verden og prøve tingene af. Det
er vigtigere end cv’er og lange
uddannelser, mener fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra
Future Navigator
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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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at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.
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Vores mål“En
sætning med
eleverne er, at
oplevelse
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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Uddannelse & Job kalder
Vær Vaks ved havelågen!
De nye fællesmål for Uddannelse og Job (U&J) er kommet. Den
nye folkeskole skal åbne sig mod job og arbejdsliv, gøre eleverne uddannelsesparate og klæde dem på til at træffe valg. Det
kræver stærke kompetencer og værktøjer.
Vaks i Job-Land er et sjovt og inspirerende IT-værktøj, der er
som skabt til UU og skolens arbejde med U&J. Det indeholder
opgaver, som understøtter U&J’s færdigheds- og vidensmål, og
gør det nemt for lærer og vejleder. Også forældrene kan involveres i børnenes udforskning af jobinteresser og arbejdsliv.
Læs mere om Vaks i Job-Land på schultz.dk/vaksijobland.

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 | www.vaksijobland.dk

Vejlederen - november 2014 - Vaks i Job-Land.indd 1
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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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UU-besparelser

redigeret af //
sVEND KROGSGAARD JENSEN
Foto //
colourbox

Færre ressourcer kalder på nytænkning

Stor politisk opmærksomhed på vejledningen, som
blandt andet skal sikre erhvervsskolereformens
succes. Alle unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg, og UU-centrene skal løse opgaven med
færre ressourcer, derfor skal der tænkes nyt

»Indholdsmæssigt er UU underlagt statslig styring,
men økonomisk sker der lige nu en markedsgørelse,
hvor centrene skal sælge vejledningsydelser på et
marked. Og som på alle andre markeder vil der være
tabere og vindere,« siger Noemi Katznelson.
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UU-centre landet over presses på økonomien og må tænke nyt for at undgå for
store afskedigelsesrunder. Mange steder
kommer UU til at fungere på markedsvilkår, hvor de skal sælge deres ydelser.
Baggrunden er erhvervsskolereformen,
hvor de unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg, og målet er, at flere unge
søger ind på erhvervsuddannelserne. I
den sammenhæng står vejledningen, trods
store besparelser, centralt og er afgørende for, om erhvervsskolereformen bliver
en succes.
»Kort sagt står og falder erhvervsskolereformen med, om der kommer
flere unge på erhvervsskolerne, og i den
forbindelse er vejledningen tildelt en kolossal politisk tyngde. Vi er jo på statsministerniveau,« siger Noemi Katznelson,
centerleder for Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet og medlem
af formandskabet for Det Nationale Dialogforum for Uddannelse og Erhvervsvej-

ledning. Hun mener, at vejledningen med
reformen ændrer karakter.
»95 procent målsætningen er for så
vidt afløst af målsætningen om at få flere
ind på erhvervsuddannelserne, og dermed bliver vejledningen mere specifik,«
siger hun og tilføjer, at hidtil har det handlet om at få så mange som muligt i uddannelse.
»Men nu er succesen hængt op på,
hvor mange der søger erhvervsskolerne,«
siger hun og tilføjer, at beskæringen af ressourcerne til vejledning indlysende nok
vanskeliggør opgaven.
Seks til ti procents nedgang
Formand for UU Danmark, Mark Jensen,
ser ressourcenedgangen som en stor udfordring og for tæller, at besparelserne slår
meget forskelligt igennem rundt i landet.
»Ressourcenedgangen stammer dels
fra en direkte besparelse på UU og dels
fra besparelser på Ungepakken, som ud-

Det gode ved det her er, at det tvinger os til
at tænke nyt, og det kommer der forhåbentligt
noget godt ud af. – Kjeld Petersen

møntes forskelligt i kommunerne, derfor
er der store forskelle på landets centre,«
siger han og vurderer, at besparelserne for
budget 2015 ligger mellem 6 og 10 procent de steder, hvor der skal spares.
»Nogle steder undgår man besparelserne, og min vurdering er, at det handler
om cirka 20 procent, der kan køre videre
på samme niveau som hidtil,« siger han og
peger på to udfordringer, som UU aktuelt
står med.
Udfordrende opgave
»Eleverne skal vurderes i forhold til deres
uddannelsesparathed i 8. klasse, og her ligger en stor opgave i at etablere et velfungerende samarbejde med lærerne omkring de
ikke uddannelsesparate. Et samarbejde som
kan sikre, at vurderingen er nuanceret, og
at der etableres en række forløb, som kan
gøre de ikke parate uddannelsesparate på
de 55 uger, der er fra midten af 8. klasse til
udgangen af 9.,« siger Mark Jensen og peger desuden på, at der ligger en opgave i
at udvikle folkeskolens paragraf 7 emnefag,
Uddannelse og Job.
»Det tidligere UEA var jo ikke for alvor
på banen, og hvis Uddannelse og Job ikke
skal lide samme skæbne, er det nu, vi skal
handle. Jeg kan godt frygte, at skolernes
opgave med at implementere folkeskole-

reformen og sikre inklusionen kan komme
til at stå i vejen for prioriteringen af Uddannelse og Job,« siger han og tilføjer, at
man heldigvis er godt i gang flere steder
i landet.
Tryk på den kollektive vejledning
»Vi har altid haft et godt samarbejde med
skolerne, og nu intensiverer vi det. Vi har
lavet en årsplanlægning for samarbejdet
og starter ud med at fokusere på 8. klasse,
som er den første årgang, der rammes af
reformen,« siger centerleder på UU Odder Skanderborg, Lone Buch og for tæller,
at der er sat tryk på den kollektive vejledning, men på en ny og anderledes måde.
»Vi arbejder med workshops ude på
skolerne og har for eksempel otte vejledere ude og arbejde en hel dag med
8. årgang på en skole. Og vi laver forældremøder på en ny måde, hvor vi samler
mere end 300 forældre på tværs af skolerne,« siger hun og tilføjer, at det er en
spændende proces at skulle organisere
vejledningen på nye og anderledes måder.
»Vi er nået langt i vores samarbejde,
men der ligger meget nyudvikling i den
måde, vi lige nu arbejder på,« siger hun,
og indlysende nok er hun spændt på, om
det giver de ønskede resultater.
»Det vi laver lige nu på den kollektive

vejledning er af høj kvalitet. Vi synes, det
er hårdt arbejde, men rigtig sjovt, og jeg
tror, det kan gå hen og blive rigtig godt,«
siger Lone Buch, der ser lærerne som meget vigtige i forhold til vejledningen af de
unge.
»Derfor er det gode samarbejde i fokus hos os. Og selv om vi nu har fokus på
8. klasse, samarbejder vi bredt også om
temaet Uddannelse og Job,« siger hun.
UU står for Uddannelse og Job
I Vejle har skolerne købt UU til at stå for
Uddannelse og Job.
»Vi er glade for, at vi har lavet en aftale
med alle skolerne i Vejle Kommune. På
den måde fastholder vi vores ekspertise
i systemet, og vi kan sikre, at temaet ikke
forsvinder i alle de andre opgaver, skolerne lige nu står med,« siger centerleder
Kjeld Petersen. Det ærgrer ham dog, at
ressourcen er blevet beskåret, og han tror,
det vil komme som et chok for de elever,
der ikke har ret til individuel vejledning og
for deres forældre.
»Det gode ved det her er, at det tvinger os til at tænke nyt, og det kommer
der forhåbentligt noget godt ud af,« siger
han og for tæller, at man allerede er i gang
med at gøre tingene på nye og anderledes
måder.

>>>
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talblindhed

>>>

»Det kollektive fylder mere, og vi forsøger at gribe det an, så vi aktiverer de
unge. Tavle til røv pædagogik duer ikke
rigtig. De unge skal involveres,« siger han
og for tæller, at selv om det nu er UU, der
står for temaet, foregår der stadig et samarbejde med lærerne.
Nytænkning nødvendig
»Lærerne spiller en større rolle end tidligere med den ny vejledningsreform, og
der er da heller ikke tvivl om, at de er vigtige for de unges valg, men vejledningsfagligheden er også væsentlig,« siger Noemi
Katznelson, der har svært ved at se reformen, som en stor fordel for vejledningen.
»Jeg synes, at vejledningen navigerer i
farefyldt farvand og risikerer at få ansvaret
for, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse, samtidigt med at ressourcerne
er blevet færre. Så jeg tænker, at det er
relativt kritisk for vejledningsområdet,«
siger hun og peger på, at nytænkning er
nødvendig.

Det vi laver lige nu
på den kollektive
vejledning er af høj
kvalitet. Vi synes, det er
hårdt arbejde, men rigtig
sjovt, og jeg tror, det kan
gå hen og blive rigtig godt.
– Lone Buch
»Tidligere har der måske været en
tendens til at tænke vejledning som en
individuel samtale, og man kan godt stille
et stor t spørgsmålstegn ved, hvad en individuel samtale i virkeligheden flytter hos
den unge. Vi kan se, at det virker, når der
tænkes i processer og forløb. Når besøg
på uddannelsessteder og erhvervspraktik
er på banen. Når lærere og vejledere arbejder sammen både om planlægning og
efterbehandling. Det er det, der rykker, og
ikke nødvendigvis den individuelle samtale, så lad os se om tabet af den får den
store betydning,« siger Noemi Katznelson,
som dog godt kan se den enkelte vejleders dilemma, når en ung, der ikke har ret
til individuel vejledning, står og banker på
døren.
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tekst //
Johannes Konstantin Neergaard

17-årige Simone:

Jeg er elendig til at læse
køreplaner

Simone Bukhave Øster kom glad ud fra eksamenslokalet efter folkeskolens afgangsprøve i engelsk.
Med et flot syvtal fik hun vist overfor sig selv og
andre, at hun godt kan klare sig i de boglige fag
på trods af vanskeligheder med at læse og skrive.
Men tallene driller stadig
»Jeg har meget svær t ved tal,« for tæller
Simone. Men grunden til at hun kom af
sted på den ordblindeefterskole, hvor vi
nu møder hende, var i første omgang bøvl
med bogstaverne.

Hvad tænkte du, da hun sagde at du så
måske var talblind?
»Jeg tænkte, det måske var rigtigt. Fordi
jeg har kæmpet med de tal hele vejen
gennem mit liv.«

Er der nogen, der har fortalte dig, at du
måske er talblind?
»Nej. Ikke i folkeskolen, fordi der holdt
de ikke sådan øje med én. Det var først,
da jeg kom herop, at min matematiklærer Anette lavede nogle forsøg med mig,
fordi hun troede, jeg måske var talblind.
Jeg skulle for eksempel finde ud af, hvor
mange tal der var på en terning tilsammen. Det måtte jeg bruge fingre på, fordi
jeg ikke kunne det i hovedet.«

Er der noget i dagligdagen, der bliver ekstra svært for en talblind?
»Altså jeg er elendig til at læse køreplaner. Jeg kan ikke finde ud af de tal der.
Og tiden er jeg også virkelig ringe til. Jeg
kan finde ud af hel og halv, men så går
det galt.«

HVAD ER DYSKALKULI?
En talblind har svær t ved:
• at sammenligne størrelser
• at knytte tal og ord sammen

Man vil ofte se en talblind tælle én op eller ned ad gangen, for at finde forskellen
på to tal.

Det giver for eksempel problemer med:
Husnumre, køreplaner, årstal, økonomi.

Nogle kilder nævner en mulig sammenhæng med symptomer som:
• Problemer med at binde snørebånd
• Kende forskel på højre og venstre
• Aldersbestemmelse af mennesker

talblindhed

Simone Bukhave Øster har svært ved
tal. Hun og andre unge får nu hjælp
af ny indsats.

Hjælp på vej til talblinde
Måske er der langt om længe hjælp på vej
til talblinde. Det Nationale Center for Velfærd, SFI har udarbejdet en rapport om
talblindhed, der slår fast, at det er et helt
uudforsket område i Danmark. Undervisningsministeriet har fulgt op på rapporten ved at igangsætte en udvikling af test,
der skal hjælpe skolerne med at fortælle,
om en elev lider af ordblindhed (dysleksi)
eller talblindhed (dyskalkuli). Ordblindetesten er klar næste år, og om yderligere
3½ år kommer en test, der retter sig mod
talblindhed. Ifølge undervisningsministeriet vurderer eksper terne, at op mod 6
procent af en årgang er talblinde.

Efterskoler på vej med
undersøgelse
Kirsten Weile, formand for netværket af
ordblindeefterskoler, for tæller, at en undersøgelse af pædagogiske metoder til
elever med talblindhed er på vej.
»På ordblindeefterskolerne vil vi gerne
gå foran med udviklingsprojekter, der kan
skabe fokus på matematikvanskeligheder
og udvikle metoder i undervisningen. Vi
har en stærk fornemmelse af, at vi kan
gøre meget mere for de her elever ved
at undersøge sammenhænge mellem ordblindhed og talblindhed. Vi er lige gået i
gang med projektet, men kan allerede
tilbyde et videreuddannelsesforløb i sam-

arbejde med VIA University College, som
har fokus på elever med særlige behov i
matematikundervisningen.«
Kirsten Weile tilføjer, at elever med
matematikvanskeligheder allerede i dag
bliver mødt med særlig hjælp på ordblindeefterskolernes. Med en digitaliseret undervisning, som nemt integrerer it-matematikprogrammer og med små hold, som
åbner for omhyggelig niveaudeling.
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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, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. og ph.d. studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

God kommunikation
sker i situationen
Som professionel handler det om at have viden
om kommunikation, men også om at kunne rumme det uforudsigelige, spontane og komplekse

Anmeldelse af Helle Merete Nordentoft
& Birgitte Ravn Olesen: Kommunikation i
kontekst. Munksgaard.
Kontekstbegrebet i titlen på denne nye
bog for tæller noget om indholdet i dobbelt forstand. Dels er bogen optaget af
at sætte lys på kontekstens betydning for
kommunikation og dels er den skrevet ind
i en bestemt faglig kontekst, nemlig det
sundhedsfaglige felt. Så kunne den vejledningsfaglige læser måske tænke – hvorfor
er det så, vi skal høre om denne bog?
Det synes vi først og fremmest, vi skal,
fordi bogen tilføjer noget væsentligt til
rækken af bøger om kommunikation. Bogen er på en og samme gang en forskningsbaseret introduktion til kommunikationsteori, men også en bog som fører
os ind i den praktiske kontekst og viser,
hvordan vores valg af måde, vi kommunikerer på, har konsekvenser for kommunikationen og relationen mellem de kommunikerende.
Dette gøres for eksempel i nogle scenarier, som vi hur tigt kan nikke genken16

dende til, både som professionelle og
som modtagere af professionelle ydelser
i vores velfærdssamfund. Man kan så at
sige læse bogen fra begge sider af ’sengekanten’ eller ’skrivebordet’, fordi vi alle
har erfaringer med at kommunikere med
sundhedsvæsenet. Og netop derfor bliver
den også forholdsvis let at oversætte til
eget fagområde.

hvordan forskellige teoretiske forståelser
af, hvad følelser er, og hvordan de opstår,
har betydning for kommunikation.

Bog til praktikere
Bogen henvender sig til studerende på
professionsbachelor- og kandidatniveau,
dvs. også diplom- og masterstuderende,
og kursister på efter- og videreuddannelse, men den er bestemt også læseværdig
for praktikere, som i deres daglige arbejde
er udfordret af og i ’livets skole’.
Kommunikation i kontekst består af
seks kapitler. Først to kapitler som sætter
et videnskabsteoretisk blik på kommunikation og på kommunikation i en institutionel forståelsesramme. Herefter følger
tre kapitler om systemiske, dialogiske og
mikrosociologiske perspektiver på kommunikation. I sidste kapitel fokuseres på,

Ingen quick-fix
Bogen åbner til den kompleksitet, der er
et vilkår i kommunikation, og som ofte søges reduceret i bøger om kommunikation,
som mere er brugsbøger med skematiserede modeller for, hvordan man bør kommunikere. Det er således heller ikke en
bog, der serverer et quick-fix og en facitliste i kommunikationskunst. Snarere vækker den til efter tanke for professionelle
kommunikatører i hjælpe-professioner,
for eksempel os der kommunikerer med
vejledningssøgende og vejledte, der ikke
umiddelbar t søger vejledning men ’sendes’ til vejledning, voksne og børn og unge.
I introduktionen til bogen hedder det:

Rie, randi og rita rapporterer

”Som professionel skal man (…) kunne balancere mellem at bruge sin viden
om, hvad god kommunikation er, og at
kunne rumme det uforudsigelige, spontane og komplekse i konkrete samtaler
med patienter, pårørende og kolleger.”
Forfatterne får fremstillet begrebet
kommunikation i et diskursivt lys. De
har det mål at ville forbinde kommunikationsteoretiske perspektiver med
konkret praksis. Det gøres ganske konsekvent, og læseren bliver hele tiden
hjulpet med såvel konkrete eksempler
som refleksionsspørgsmål, der lægger
op til, at læseren selv tilføjer konkrete
eksempler. Videre i introduktionen skriver forfatterne:
”Vores udgangspunkt er, at god kommunikation er relevant kommunikation
i en given situation. Her findes ikke kun
én formel. Derimod skifter kravene til
relevans med konteksten. En første forudsætning for at kunne vurdere relevans
er, at man kan finde ud af, hvad der er
på færde i en given situation. Vi antager
med andre ord, at kommunikation altid
foregår i et samspil mellem de, som taler sammen, i en specifik kontekst.”
Det ses her, hvordan vi som professionelle kommunikatører med denne
bog bliver gjor t opmærksomme på, at
noget af det, vi kan kalde for ’god kommunikation’, kan beskrives, men at den
kontekstsensitive kommunikation også
rummer en fornemmelse for en given
unik og konkret situation, som ikke lader
sig sætte på formel.
Samlet set vurderer vi bogen som
et værdifuldt bidrag til publikationer
om kommunikation. Den bidrager med
blikke på temaet kommunikation, som
er i korrespondance med en historisk
samtid og en aktuel samfundsudvikling
som kontekst for det fagfelt, den skriver
sig ind i, og dermed også for fagfeltet
vejledning.

egå
Ungdoms-Højskole
– for 16 -19 årige

stUdietUre:
efterår: Berlin
Forår: kulturrejse til Barcelona eller skitur til italien

Film&
Foto
design
musik
sport
drama
kunst

egå Ungdoms-Højskole//egHøjvej 31//dk-8250 egå//tlF.: 8622 0126//eUH.dk
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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

Æstetik og landbrug hjælper
udsatte unge på vej
PROFILEN
Morten Kolstrup
Har en landmandsuddannelse og 12
års konkret erfaring fra erhver vet. Har
en bachelor i dansk og en overbygning
i æstetik og kultur fra Århus Universitet. Har arbejdet med teaterproduktion,
integration af flygtninge, unge i sociale
projekter og har været jobkonsulent.

Morten Kolstrup var i
familiepleje som ung,
har været landmand i en
årrække og senere taget en universitetsgrad
i æstetik og kultur. Erfaringerne fra de vidt
forskellige
verdener
bruger han i det daglige
arbejde med at vejlede
udsatte unge
Morten Kolstrup på 52 sætter en ære i
at svare på de spørgsmål, de unge kommer med, når han i UU-vejledningen i
Københavns Kommune vejleder udsatte
unge. Og oftest er det heller ikke noget
problem.
»Jeg har prøvet en del forskelligt, og
det trækker jeg på, når de unge vil vide
noget,« siger han og for tæller, at hvis en
ung for eksempel gerne vil være lastbilchauffør, så har han på egen krop oplevet,
hvad et sådant arbejde kræver.
»Så kan jeg for eksempel for tælle, at
jeg har det store kørekor t, at jeg har kør t
rigtig meget jord i min tid, og at man ikke
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bliver rig af det,« siger han og tilføjer, at
det dog ikke er hver gang, han fortæller
de unge om sine egne erfaringer,
»Erfaringerne er jo altid med mig i arbejdet, men det er kun i situationer, hvor
det giver mening, at jeg direkte for tæller
om mit eget liv,« siger han og forklarer,
at det for eksempel kan være med til at
skabe den nødvendige tillid i mødet med
den unge.
Tilliden vigtig
»Tilliden er altafgørende for, om vejledningen bliver en succes. Den unge skal
forstå, at jeg er en, der kan og vil hjælpe,«

VEJLEDERPROFILEN

Det kan være en ung, der aldrig rigtigt har haft en far
eller mor at læne sig op af. Når jeg så fortæller, at jeg
har boet i plejefamilie som ung og derfor ved, hvad det
betyder, så opstår der en større lydhørhed, og tilliden er
lettere at etablere.
siger Mor ten Kolstrup og peger på, at
det i den forbindelse kan være en fordel
i givne situationer at fortælle fra eget liv
»Det kan være en ung, der aldrig rigtigt
har haft en far eller mor at læne sig op
af. Når jeg så for tæller, at jeg har boet i
plejefamilie som ung og derfor ved, hvad
det betyder, så opstår der en større lydhørhed, og tilliden er lettere at etablere,«
siger han og tilføjer, at der for ham at se
er en sammenhæng mellem hans egen
baggrund og lysten til at arbejde med de
udsatte unge
Landmandsuddannelse
»Da jeg blev 16 var begge mine forældre
døde af sygdom, og nogle af familiens venner tog mig i familiepleje på deres gård,«
siger Morten Kolstrup. Da han ikke var for
vild med at gå i skole, lå det lige til højrebenet at blive landmand. Og sådan blev det.
Omkring 12 år arbejdede han på forskellige
gårde. Var med til at skille maskiner ad, at
bygge store haller, at støbe fundamenter, at
køre med store maskiner og at bo i campingvogn, mens han arbejde med at grave
gasledninger ned i Sønderjylland.
»Men på et tidspunkt gik det op for
mig, at jeg aldrig fik råd til at købe en gård,
og så skiftede jeg spor,« siger Morten Kolstrup, der aldrig glemmer den uddannelsesvejleder, han i den forbindelse opsøgte
på Grenå Gymnasium
Kan ikke bruges til en skid
»Jeg for talte, at jeg gerne ville i gang med
noget andet og spurgte, hvordan jeg i
den sammenhæng kunne bruge min landbrugsuddannelse. Han svarede, at den
kunne jeg ikke bruge til en skid, jeg skulle
starte forfra,« siger Morten Kolstrup og
fortæller, at mange nok vil sige, at det da
vist ikke var vejledning.
»Men det var meget fint for mig, og jeg
må indrømme, at jeg selv ind imellem har

gjort noget lignende. Det afhænger jo af
situationen og sammenhængen, men nogle gange kan man bare se, at en ung har
gang i noget, der er helt galt, og så er man
nødt til at prøve noget nyt,« siger han.
Æstetisk efteruddannelse
For Morten Kolstrup var det nye en HF
og derefter en universitetsuddannelse.
En bachelor i dansk og en overbygning i
æstetik og kultur blev det til.
»Jeg må stor t set være den eneste
landmand i Danmark, som er efteruddannet i æstetik,« siger han og for tæller, at
han mens han studerede desuden var aktiv i teatermiljøet.
»Jeg var produktionsleder på en række
eksperimenterende forestillinger,« siger
han og tilføjer, at det alt i alt er blevet til
et omfattende erfaringskatalog.
»Og det er det hele, jeg kan trække på
i min vejledning. Det er skurvognshumoren. Det er kunsten og kulturen fra æstetikstudiet. Det er konkrete erfaringer fra
arbejdsmarkedet. Og det er for eksempel
også indsigt i skuespillernes vilkår,« siger
han og fortæller, at han, da han var færdig
på universitetet, blev ansat som integrationsvejleder på en sprogskole i Vejle.
Erfaringerne letter mødet med
de unge
»Jeg skulle skaffe veluddannede udlændinge i arbejde, en svær opgave, men lærerig.
Senere blev jeg ansat i et socialt projekt
i Randers. Og jeg har desuden været jobkonsulent i en periode,« siger Mor ten
Kolstrup og peger på, at de mange job har
vist ham, at tingene kan gøres på mange
måder, og det er en meget stor fordel i
vejledningsarbejdet.
»Jeg tror, at mine mange erfaringer gør
det lettere for mig at forstå de forskellige unge, jeg møder,« siger han og tilføjer,
at han gerne vil have svar parat, når de

unge spørger, men når ikke det kan lade
sig gøre, er han glad for at have en række
gode kolleger.
Samarbejde nødvendigt
»Hvis man støder på noget, man ikke lige
er helt opdateret på, er der altid nogen i
organisationen, man kan kontakte,« siger
han og for tæller, at samarbejde er nødvendigt, når man skal hjælpe de unge videre i livet.
»Jeg samarbejder med socialforvaltningen, med skoler og institutioner, med
SSP, med forældrene og med kriminalforsorgen for at nævne nogle,« siger han og
forklarer, at samarbejdet er nødvendigt,
og at det sikrer de mest hensigtsmæssige
løsninger.
»Jeg synes, vi er blevet gode til at samarbejde de senere år, og vi trækker stor t
set hele tiden den samme vej,« siger
Mor ten Kolstrup og for tæller, at han er
meget tilfreds med arbejdet som vejleder.
Og han bliver rigtig glad, når det lykkes at
hjælpe en ung videre.
Aldrig afskrive nogen
»Det er fantastisk at se et lys blive tændt
i øjnene på en ung, som pludselig tror på
en fremtid. Og man skal aldrig afskrive nogen,« siger Mor ten Kolstrup og forklarer,
at mange af de unge han møder i sit arbejde har plettede straffeattester og ofte
kommer fra familier, som ikke har nogen
tradition for uddannelse.
»Nogle gange kan man godt tænke,
at ham her han har ikke en chance. Men
man bliver ofte overrasket. Pludselig vender det hele, og den unge finder motivationen. Bliver træt af fængslet eller møder
de rigtige mennesker. Og det er fantastisk,
når man får lov at spille en positiv rolle i
den unges liv,« siger han og tilføjer, at han
er så glad for sit job, at han regner med at
arbejde med vejledning længe endnu.
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Vejlederens faste klummepanel består af:
Camilla Hutters, lektor og souschef,
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.

camilla hutters

Det er ikke en del af
planen
Det planlagte og effektive uddannelsesvalg er i fokus.
Men meget tyder på, at det ikke er mere tidspres og
flere regler, der er brug for. I stedet bør de unge lære at
håndtere usikkerheden
”Planen er at holde et år fri og så starte på universitetet. (…) Når jeg har fem A niveau fag,
så skal jeg helst i gang inden to år, sådan så jeg
kan gange mit snit”.
Ordene stammer fra en 1.g. pige, som jeg interviewede for nogle år siden omkring hendes fremtidsperspektiver. Men på mange måder kunne de være repræsentative for en hel
generation. For unge i dag er konceptet om
det planlagte uddannelsesvalg kommet ind fra
barnsben. Allerede i folkeskolen har de lavet
uddannelsesplaner og opstillet mål for, hvad
der skulle til for, at de var uddannelsesparate.
Sådan er det forsat i gymnasiet, hvor de i forbindelse med valget af studieretning skal vide
og have en plan for hvilke fag, de får brug for,
når de skal søge ind på en videregående uddannelse. Siden går det så løs med at indtænke
diverse regler og gange snit i forbindelse med
optagelsen på en videregående uddannelse.
Og de, der når frem til rent faktisk at begynde
på en videregående uddannelse, skal så også
have en plan for, hvordan de vil komme igennem deres studie på normeret tid, sådan at
de sikrer deres studiefremdrift og ikke roder
sig ud i orlov, studieskift eller reeksamination.
Det synes at være essensen af de sidste
15 års uddannelsespolitik. Det rigtige uddannelsesvalg er det planlagte uddannelsesvalg.
Og som en logisk følge heraf har mange unge
fokus på planlægning. Og på at undgå at blive
hægtet af diverse optagelses-, karakter- og SU22

regler. Problemerne er imidler tid, at de uddannelsesvalg, der ser rigtige ud på papiret, ikke
altid opleves som rigtige af de unge.
Stressende valgproces
For det første synes det planlagte valg også let
at blive et meget udvendigt og præstationsorienteret valg. Det kommer mere til at handle
om at opstille mål og leve op til regler end om
at blive afklaret og gøre brug af de erfaringer,
man rent faktisk får. Problemet bliver ofte, at
de unge måske nok har et svar på, hvad planen er (og dermed også kan lukke munden
på diverse velmenende forældre, lærere og
studievejledere). Men planen er ikke koblet til
konkrete erfaringer og læreprocesser og derfor brister den også let, når den føres ud i
livet. For selv om fem A niveau fag og et højt
snit kan være nok til at blive optaget på en
uddannelse, så er det ikke tilstrækkeligt til at
give mening og motivation i forhold til at gennemføre den.
For det andet synes kravet om planlagte
valg i praksis at gøre det sværere for mange
unge at håndtere deres valg af uddannelse og
karriere. For hvis der kun er ét valg og kun
en mulighed for at vælge sin fremtid, ja så bliver presset på at vælge rigtigt også så meget
desto større. Valgprocessen opleves derfor
som stressende og fatal, og det kan faktisk for
nogle unge betyde, at de vælger at udskyde
valget ved for eksempel at gå i gymnasiet eller holde sabbatår. Fokusset på at tage rigtige

klummen

Fokus på at tage rigtige valg kan medføre,
at den unge slet ikke får reflekteret over sin
valgproces.

valg kan her medføre, at den unge slet ikke får arbejdet med og
reflekteret over sin valgproces og dermed i sidste ende forbliver
uafklaret i forhold til sine valg.
Bør lære at håndtere usikkerhed
Endelig stemmer ideen om planlagte valg meget dårligt overens
med de måder, uddannelses- og karriereforløb rent faktisk forløber. Man behøver ikke at kigge ret meget på forskningen på
området for at få belæg for, at valgprocesser er alt andet end
planlagte. Snarere synes tilfældige hændelser og pludselig opståede situationer og muligheder at spille en afgørende rolle for,
hvordan den enkeltes uddannelse og karriere forløber.
Meget nyere forskning peger endvidere på, at evnen til at
forholde sig dynamisk og fleksibelt til uddannelse og karriere
bliver stadig vigtigere. Både den enkeltes liv og arbejdsmarkedet
forandrer sig i et hastigere tempo end tidligere, og det at kunne
håndtere usikkerhed og foranderlighed bliver i stigende grad et
vilkår, som den enkelte skal lære at håndtere. Uddannelses- og
karrierevalg er i dette perspektiv dynamiske og komplekse og
frem for alt en livslang proces. Her kommer man ikke langt med
at forsøge at planlægge sit valg i 9. klasse. I stedet kastes den
enkelte ud i løbende at planlægge og udvikle sit valg i takt med
erfaringer, man får og de muligheder, der byder sig.
Skal vi understøtte de unge i deres valg, så tyder meget derfor
på, at det ikke er mere tidspres og flere regler, der er brug for. I
stedet skal vi arbejde med at lære de unge at håndtere usikkerheden og foretage deres uddannelsesvalg i en dynamisk, for tløbende proces. En vigtig kompetence bliver her at kunne lære af
sine valg og erfaringer. Også af alt det, der ikke lige var en del af
planen, men som viser sig at være betydningsfuldt.

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk

•
•
•

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

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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Dorthe Roz alia Horup,
	AC-vejleder & specialkonsulent ved Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

En vigtig faktor i studievejledningen
bliver ”det rigtige valg i første hug”.
For de studerende er fanget, når
de er startet på et valgfag.

Studiefremdriftsreform presser
både vejledere og studerende
Nye skrappere krav
til de universitetsstuderende vil betyde, at
grupper af studerende
falder ud og aldrig gennemfører. På den måde
lykkes man med at få
færre akademikere uddannet
Politikerne har haft travlt de forgangne
år med at få skræddersyet nye reformer
for SU og uddannelserne, der skal få de
studerende hur tigere og billigere igennem
på universiteterne. Nu er det så universiteterne, der for alvor får travlt med at
implementere studiefremdriftsreformen
(SFR). På Københavns Universitet har vores øverste studiechef for nylig forklaret
i Universitetsavisen, at vi asfalterer, mens
vi kører. Og det er en skræmmende god
beskrivelse af, hvordan arbejdet lige nu
bliver nødt til at foregå, takket være at reformerne – nogen af dem – trådte i kraft
allerede 1. januar 2014.
I denne kronik vil jeg gerne tegne et
billede af studie- og karrierevejledningen
på de humanistiske uddannelser og give
en fornemmelse af både den røde tråd
i historikken, og hvor studievejledningen
24

er på vej hen, som en konsekvens af disse
reformer. Jeg vil vove den påstand, at vi nu
over tid er vidne til et nødvendigt paradigmeskift i studievejledningen, hvis vi skal
lykkes med for tsat at give den ”gode og
professionelle” studievejledning til vores
mange studerende indenfor de nye rammer. Men det er nødvendigt at tænke nye
tanker, nye metoder og nye tilbud i mødet
med de studerende.
Kronikken er skrevet ud fra den kontekst og dagligdag, jeg sidder i som ”studie- og karrierevejleder” på et institut på
humaniora på Københavns Universitet.
Vores uddannelser er kendetegnet ved, at
de er ”ikke-professionsrettede uddannelser”. Det vil sige, at når onkel Eigil spørger til middagen, hvad niece Mathilde nu
bliver, når hun har læst japansk og tværkulturelle studier, så vil det være meget
svært at give et præcist svar. Til gengæld
hvis niece Mathilde havde læst jura eller
medicin, så var Eigil nok ikke i tvivl om,
hvor hun sandsynligvis kunne få job. Det
kan derfor også være svær t for de studerende at se og finde den røde tråd i studiet og jobbet for enden af uddannelsen.
Megen af identiteten og kendetegnet for
de humanistiske uddannelser er, at ”der er
frit valg på alle hylder, når man star ter”,
”du skaber selv din unikke profil i løbet af
uddannelsen”, og ”du skal træffe en masse
valg undervejs”. Disse valg er i forhold til

tilvalgsfag, opgaveemnevalg, sproglige valg,
udlandsophold, praktik og valg af KA-uddannelse efter BA-uddannelsen.
Valg modner
Derfor har vejledningens hovedopgave
typisk været ”valgvejledning”. Fokus har
ligget på ”valgkompetencer” hos de studerende. Tankegangen og filosofien har
været, at de studerende skulle vælge ud fra
lyst, for lysten driver værket. En god studerende, der studerer ud fra interesse og
lyst, træner sine akademiske kompetencer
via interessen for et særligt genstandsfelt.
Deraf var det vigtigt i valgsituationerne at
vælge ud fra lyst og motivation.
Rammerne på universitetet har tidligere givet plads og mulighed for fokus
på valget efter lyst og interesse. I et karriereperspektiv skulle interesse og lyst
kobles op på lyst og interesser i et fremtidigt job. I disse ”ikke-professionsrettede”
uddannelser, var der ikke tilrettelagt faste
studieforløb. Valgmulighederne var lagt
ind i studieordningerne – måske lige med
undtagelse i gymnasielærerprofilen, som
er det nærmeste, der kan betegnes som
en professionsrettet uddannelse. Derfor
var der et stor t fokus i studievejledningen
på ”valg”. Det var også de mange valgmuligheder, der har givet nogle studerende
hovedpine. Andre studerende trives med
det. Og der kommer unikke kandidater
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ud med unikke profiler. Det kan tilføjes, at
det store arbejde med at vælge undervejs,
er noget der udvikler og modner vores
kandidater. Men det kræver også stor selvstændighed og selvdisciplin.
Vælg rigtigt i første hug
Paradigmeskiftet som vi kommer til at se i
studievejledningen er politisk initieret. Studievejledningen vil komme til at fokusere
meget mere på planlægning. Vi kommer
til at gå fra valgkompetencer til planlægningskompetencer hos vores studerende
og fra valgvejledning til planlægningsvejledning. Den nye vigtige faktor er nemlig
”tid” og rammer. Studievejledningen skal
vejlede til fuldtidsstudier og gennemførsel
på normeret tid. Det er ikke længere muligt for de studerende at læse på deltid –
heller ikke selvom de kan forsøge sig selv
og ikke hæver SU.
En vigtig faktor i studievejledningen bliver
også ”det rigtige valg i første hug”. Man er
fanget som studerende, når man er startet
på et valgfag. Med de nye administrative
regler kan man ikke længere vælge om eller fortryde. Det betyder selvfølgelig, at det
fortsat også er vigtigt med både valgvejledning og valgkompetencer. Men ”tid” bliver
det store omdrejningspunkt.
Baggrunden for alle disse forandringer og nye rammer ligger i en politisk
holdningsændring. For år tilbage blev det

besluttet, at mange skulle tage en videregående uddannelse. Dette kom til udtryk
ved, at universiteterne over en årrække
blev presset til at øge deres optag: ”Pølsefabrikken” blev omtalt hyppigere og der
var en enighed om, at masser af uddannelse var godt for samfundet. Med de nye
reformer kunne det se ud som om politikerne trods alt har fået kolde fødder over
denne strategi, og nu ruller de langsomt
målsætningerne tilbage. I år er optaget sat
ned, diskursen i medierne har i høj grad
været, at flere skal tage en erhvervsuddannelse og der er brug for færre højtuddannede. SFR kunne godt tænkes at være en
måde, hvormed man forsøger at få færre
studerende igennem de videregående
uddannelser. De der er ressourcestærke
nok til at komme igennem skal til gengæld
hurtigst muligt igennem (normeret tid), så
de kan komme i job og betale skat.
En spareøvelse
Studiefremdriftsreformen kan også ses
som en spareøvelse.
Alle former for ”dobbeltuddannelse” skal
undgås. De skrappere krav og rigide regler
vil medføre, at grupper af studerende falder ud og aldrig gennemfører – studerende
som tidligere godt kunne gennemføre men
som af forskellige grunde gjorde det ”langsomt”. På den måde lykkes man med at få
færre akademikere uddannet.

Status quo i humaniora og studievejledningen er, at vi stadig har alle de ”ikkeprofessionsrettede” uddannelser. Og der
er for tsat et ønske om at bevare ”valgfrihed” og egen individuel profil og toning
af uddannelsen. De nye rammer fordrer
også et øget fokus på karrierevejledning
og helst også integreret i undervisningen.
30/60 i daglig tale betyder, at den studerende automatisk tilmeldes 30 ECTS pr.
semester. I bekendtgørelsen ligger også
fast, at man hele tiden skal tilmeldes 30
”nye” ECTS. Man kan ikke være bagud –
det forsømte (dumpede) skal straks indhentes, samtidig med at den studerende
skal være tilmeldt 30 ”nye” ECTS på nye
studieelementer.
Ud fra disse betragtninger er min
påstand, at studievejledningen de kommende år skal gå forrest og tilbyde seriøs ”planlægningsvejledning” udover den
hidtidige valgvejledning. Studerende uden
sans for langtidsplanlægning og kobling til
karriere og udslusning, bliver dem studievejledningen skal nå at gribe og indfange.
Der skal studievejledningen udvikle nye
metoder, arrangementer, informationer
og redskaber. Studievejledningen skal
medvirke til at sikre, at de studerende går
i ”planlægningsmode” fra 1. dag på studiet,
fordi der ikke er tid til forsinkelser, forker te valg eller nedsat tempo.
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danmark rundt

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

Motivationsgrupper mod misbrug
I Aalborg vil man gøre noget ved de studerendes problemer med stofmisbrug. Et
nyt tilbud skal hjælpe de unge ud af deres
stofmisbrug og fastholde dem i uddannelse.
Socialfondsprojektet Klar, Parat & Start
udbyder et kursusforløb om misbrug og
motivationsgrupper. Og interessen er stor!
På kursets to første dage deltog 39 vejledere, elevcoaches, sagsbehandlere mm.

Unge får uddannelsesvej ind i køkkenbranchen
Unge med interesse for design, salg og
kundekontakt får nu mulighed for at tage
en salgsassistentuddannelse med profil inden for køkken, bad og garderobe.
Som en af de få etablerede detailbrancher har køkkenbranchen ikke hidtil
haft en officiel grunduddannelse. Men det
bliver der nu lavet om på. Fra december
star ter Handelsfagskolen det første elevhold på uddannelsen til salgsassistent med
profil i køkken, bad og garderobe.
Claus Christensen, der er faglærer på
Handelsfagskolen og har en baggrund
som køkkensælger, glæder sig over, at
unge nu får en uddannelsesvej ind i køkkenbranchen.
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»Når vejledere møder unge med interesse for design, salg og kundekontakt,
vil salgsassistentuddannelsen med profil i
køkken, bad og garderobe være en oplagt
mulighed. Med uddannelsen ønsker branchen at styrke rekrutteringen af dygtige
unge mennesker,« siger Claus Christensen.
Salgsassistentuddannelsen med profil
i køkken, bad og garderobe er en toårig
vekseluddannelse, hvor eleven skiftevis
er i virksomhedspraktik i butikken og på
skoleophold af to ugers varighed på Handelsfagskolen. Eleverne kommer fra hele
landet, og langt de fleste er indkvar teret
på fagskolen i Odder.

fra jobcenter og uddannelsesinstitutioner i
Aalborg Kommune. Underviser Esben Skall
Sørensen, som til daglig arbejder som misbrugskonsulent i Aalborg Kommunes misbrugscenter, fortæller: »Jeg mener, at motivationsgrupper er et glimrende og effektivt
redskab til både at fastholde elever og ligeledes igangsætte nogle positive processer i
forhold til stillingtagen til eget liv.«

Fuldt hus til klasselærerkursus
Med den nye erhvervsuddannelsesreform
ser uddannelsesbillede ikke ud som det
plejer, og det er måske derfor, at der har
været stor interesse UU-Køge Bugts årlige
kursus for klasselærere i udskolingen. Næsten 40 har tilmeldt sig kurset i år.
UUV’s klasselærerkursus giver udskolingslærerne et godt indblik i uddannelsessystemet. Med den nye vejledningsreform
bliver det klasselæreren eller klassens
team, der fremover skal vurdere elevernes uddannelsesparathed i forhold til ungdomsuddannelserne.
De to UUV vejledere Ken Søby Hansen og Rita Pape er glade for den store
tilstrømning til kurset, der vidner om interesse for området.

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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Jeg ved, hvem du er!
Om begrebet forforståelse. Vi ser det, der er indlysende
i vores egen virkelighed

Hvad er mine personlige forudsætninger?
Hvilke tanker og følelser råder?
Hvilke værdier, motiver og holdninger,
åbenlyse og skjulte, møder jeg situationen
med?
Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer
(1) skriver :
”Vi ser altid verden gennem nogle briller og fordomme, som gør det muligt for
os at opnå system og orden – altså mening i det, vi stilles overfor.
Vi besidder altid en forforståelse bl.a.
gennem
• Teoretisk viden
• Uddannelse
• Erfaringer
• Opdragelse
• Den generelle samfundsdebat
• Det politiske system

Med andre ord:
Det menneske jeg sidder over for, ”er”,
som jeg opfatter det. Man kan sige: Vi ser,
hvad vi tillader os at se og høre.
Kan og skal vi sætte os udover denne
forforståelse? Hvis vi ikke kan gøre det,
hvordan forholder vi os så til begrebet og
giver plads og forståelse for samtalepar tneren/kursisten og ikke presser personen
ind i vores egen forståelsesramme?
Forståelsen er ikke en proces, hvor
man søger at rekonstruere forfatterens
intention eller finde en anden “objektiv
mening”, men derimod et møde mellem

to forståelseshorisonter, ideelt set en “horisontsammensmeltning”. (2)
Som vejledere, samtalepar tnere og undervisere er det meget centralt, at vi forholder os bevidst til denne forforståelse.

(1) Hans-Georg Gadamer 1900-2002. Tysk
filosof. Professor i Leipzig 1939-47 og i
Heidelberg 1949-68. Gadamer studerede i
sine ungdomsår hos bl.a. Martin Heidegger.
(2) DEN STORE DANSKE: Gyldendals frie
encyklopædi

Forforståelse

Denne forforståelse er samtidig vores begrænsning – vi ser ikke dét, der er uden
for. Vi ser dét, der er indlysende i ”vores”
virkelighed.”
Min forforståelse farver altså mine tolkninger af problemets art, andres personlighed og situation, da det er en førbevidst
del af forståelsen, som vi i sagens natur
ikke stiller spørgsmål ved!
Vi drager ofte (hur tige) konsekvenser af
en situation baseret på tidligere erfaringer
og oplevelser, da vi projicerer vores forventninger ind i den nye situation. Evnen
til at undersøge en ting sagligt og udefra
går dermed tabt.
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Ny forståelse

Samtale
Forforståelse
i en responssituation

Refleksion

Tolkning

Gør tanke til handling
VIA Videreuddannelse

DEBAT

VIA University College

6063, marh

Vil du styrke
dine vejlederkompetencer?
Tag en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og få
ny viden og inspiration til din vejlederpraksis.
Dit udbytte
• Nyeste viden om vejledningsstrategier og -metoder
• Opdatering på aktuelle vejledningspolitiske indsatsområder
• Teknikker til individuelle og kollektive vejledningssamtaler
• Styrket evne til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale
• Nye kompetencer i IT-baseret
vejledning og nye medier
• Adgang til netværk med vejledere
fra andre brancher

NYHED!
Vejledning og digitale medier
Et nyt valgmodul giver dig kompetencer i chatvejledning og vejledning på sociale medier. Modulet kan
indgå i diplomuddannelsen, eller du
kan tage det som enkeltfag.
Deltagerprofil
Du arbejder med vejledning på
eksempelvis en uddannelsesinstitution, i et studievalgscenter, i Ungdommens uddannelsesvejledning, i
et jobcenter, a-kasse eller en faglig
organisation.

Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen, se
det aktuelle udbud af moduler og
tilmeld dig på via.dk/vejleder
Har du spørgsmål, så kontakt
studievejleder Rita Buhl på telefon 8755
1832
eller mail ribu@via.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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eftertanken

Tekst //
Lis Brok-Jørgensen
næstformand i Danmarks Vejlederforening

På min opslagstavle

Der er en kæmpe forskel på at ville noget med de unge eller at
ville de unge.
Sådan et citat har jeg hængende på min opslagstavle på mit arbejde, for det er jo så rigtigt. Ord som manipulation, skråplan,
etik og moral dukker måske op for dig,
ligesom det gjorde for mig, da jeg læste
det første gang.
Men jeg røg lidt i et dilemma, efter jeg
hørte en vejleder forleden sige, at han
både ville de unge, og han også ville noget med de unge. ”Vi skal være med til at
vise dem veje til uddannelseslivet”, sagde
han. Underforstået var det at vise dem
vejen.

samtidig ville dem noget godt. Dette gav dem nemlig mod, lyst
til at lære (igen) og motivation til selv at tage fat på eget liv. Det
gav dem et tvist.
Derfor faldt jeg da også pladask for en ar tikel, jeg læste i sidste
nummer af Vejlederen. En ar tikel af Anthony
Ansel-Henry, afdelingsleder i UU København.
For mig ramte han lige plet i min forståelse
af vejledning, idet han grundlæggende i sin
vejledningspraksis ville de unge, og at vejledningen skal praktiseres, hvor de unge færdes
unge,
i dagligdagen, f.eks. i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Som Anthony skrev i
vil
ar tiklen: Vejledningen skal ud af kontorerne.

Vi vil de
og vi
noget godt
sammen med dem.

Kan man virkelig gøre begge dele i mødet med en ung i teenageårene, som er
under ”ombygning” og skal finde sin egen
identitet? Det er selvfølgelig en balancekunst og etisk og moralsk et stort ansvar
for vejledere at skulle vejlede, så den unge ikke bare gør, hvad de
voksne siger og regeringen/systemet kræver, men vejlede, så den
unge selv vælger sit uddannelsesvalg ud fra en indre motivation.
I min tid som efterskolevejleder/lærer lavede jeg, sammen med
mine kolleger, vejledningsaktiviteter for og med de unge med
det mål, at de blev ”uddannelsesparate”. Under disse aktiviteter
blev der skabt tætte relationer i mødet mellem os og de unge,
blandt andet fordi vi færdedes i de unges rum i næsten døgndrift.
De unge sagde selv, at de kunne mærke, vi ville dem, og at vi

Jeg kan ikke være mere enig. Jeg læste også
ar tiklen sådan, at Anthony ville noget godt
med de unge, da han ville give dem lysten til
at lære og dermed også motivation til at tage
en ungdomsuddannelse.

Jeg synes, der er en tendens til, at vi voksne i
uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i det politiske system både i tale og handling vil noget med de unge. Hvem kender ikke udtryk som 95 % målsætningen og udsagn som ”hur tigere igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet”.
Men vi skal også udstråle, at vi vil de unge. Så tror jeg på, at lysten
til at lære og motivationen til uddannelse kommer helt af sig selv.
Måske skal dette citat i stedet på min opslagstavle:
Vi vil de unge, og vi vil noget godt sammen med dem.
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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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