Vejlederen
magasin til vejledere

VEJLEDEREN #6 - december 2014

Professor i
gummistøvler
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Længslen efter havet
”Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at
tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet; men du skal vække
deres længsel efter det store åbne hav.”
- Antoine de Saint-Exupéry i ”Den Lille Prins”

I 1998 blev jeg ansat som fuldtidsvejleder for unge på Den Fri
Ungdomsuddannelse (FUU). Jeg havde aldrig beskæftiget mig
med vejledning før, og det var ’learning by doing’. Først fire måneder efter ansættelsesstart kom jeg på det obligatoriske kursus
for FUU-vejledere. Stedet var Brandbjerg Højskole, og kursuslederen hed Peter Plant. I løbet af de fire dage blev mit engagement for alvor tændt, og en længsel blev vakt efter at vide og
forstå alt om vejledning.
Det viste sig nemlig, at den skæggede og syngende kursusleder
var en formidabel formidler. Vi deltagere spillede spil, tegnede
metaforer, diskuterede og grinede, og kurset igennem reflekterede vi over vores egen vejledningspraksis fra mange forskellige
vinkler, eksempelvis etiske og politiske. Vejledningshistorien blev
nærværende, og vi forstod, at vi var en del af noget langt større
end dagligdagen på vores egen skole.

FUU, højskolevejledning, nordisk og internationalt vejledersamarbejde, og udvikling af fag og uddannelser på universitetet. Når
jeg i dag som koordinator af et vejledningsmodul inviterer Peter
Plant ind til at undervise én gang i løbet af et semester, ja så er
det den ene undervisningsgang, de studerende særligt positivt
fremhæver i evalueringerne. Med hans undervisning er de blevet
inspireret og har fået øjnene op for et nyt og spændende område, som de med stor videbegærlighed har lyst til at udforske
nærmere.
Hverken i 1990’erne eller nu er vejledningsfeltet ét samlet felt,
men består snarere af en masse spredte øer. For ikke at for tabe
sig i egne små ø-samfund er der behov for nogen, der hæver sig
op og ser landskabet i helikopterperspektiv og kan hjælpe os
andre med at se vores egen virkelighed som en del af en større
helhed. Her er Peter Plant en ener med sit visionære blik for vejledningens kvalitet og udvikling i et helhedsorienteret perspektiv.
Og for at få bygget de nødvendige skibe og broer er der nødt til
at være enere, der inspirerer og får os til at længes efter lugten
af hav og oplevelserne på øerne. Så skal vi nok finde ud af at
fordele arbejdet.
Tak for inspirationen, Peter, og tillykke med dit 40-års jubilæum.

I 1998 vidste jeg ikke, at Peter Plant ville blive min fremtidige
samarbejdspar tner på en lang række felter, bl.a. i arbejdet med
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Unge med særlige
behov slås med
flere belastninger

Vind med hjernen
Elever med et godt hoved dyster om
300.000 kroner og rejser i talentkonkurrencen Unge Forskere. Der er tale om
en konkurrence for naturfaglige talenter
fra gundskoler og gymnasier.
Se mere om tilmelding og muligheder på
www.ungeforskere.nu/tilmeld

Unge med særlige behov på uddannelsessteder under foreningen Ligeværd har typisk mere end en belastning at slås med,
viser en undersøgelse som præsenteres i
bladet Ligeværd.
38 procent af de unge i undersøgelsen
har 5 eller flere belastninger. For eksempel
har 82 procent indlæringsvanskeligheder,
70 procent har sociale problemer, 64 procent har psykiske problemer, 61 procent
har fysiske problemer, 56 procent mangler
almindelige daglige færdigheder.
Undersøgelsen dokumenterer således,
at de unge har en hel ”buket” af udfordringer, som nødvendiggør en helhedstænkning i indsatsen og pædagogikken.

Debat mangler proportioner
Der er reelt set kun 600 erhvervsskoleelever, som ikke kan færdiggøre deres uddannelser med en skolepraktikplads, og derfor efterlyser undervisningsminister Christine
Antorini (S) propor tioner i praktik-debatten.
»Der er gået politik i tallene, for reelt set er det kun 600 unge, som har gennemført et grundforløb på en uddannelse, hvor de ikke kan for tsætte i skolepraktik. Knap
80.000 elever er derimod ude i praktik i øjeblikket, og derfor skal vi passe på med, at
vi ikke lader praktikpladsspørgsmålet skygge unødigt meget,« siger Christine Antorini
til Altinget.dk.
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Tillidsfolk skal skaffe lærepladser
Dansk El-Forbund vil mobilisere repræsentanterne på arbejdspladserne for at
skaffe flere unge til faget.
Der har længe været udsigt til mangel
på elektrikere, og der har længe været
oprettet for få nye lærepladser på området. Dansk El-Forbund (DEF) har derfor
star tet en kampagne, der skal mobilisere
tillidsrepræsentanterne i i en indsats for
at få virksomhederne til at tage flere lærlinge, skriver fagbladet Elektrikeren.
Til formålet er der udarbejdet informationsmaterialer og en tommestok med
det påtrykte budskab ”Tag ansvar : Hjælp
med at skaffe en praktikplads – vi har brug
for dem”. Tommestokken skal symbolisere, at området kan ’foldes mere ud’.
Samtidig sender kampagnen det budskab, at lærepladserne skal være ordinære
uddannelsesaftaler for hele læretiden i
stedet for de aftaler med kor t løbetid,
som der bliver flere og flere af.
Det fremgår af elektrikernes overenskomst med installatørerne, at tillidsrepræsentanten kan optage drøftelser med
arbejdsgiveren omkring antallet af beskæftigede lærlinge i forhold til beskæftigede
elektrikere.
Forbundet gør nu opmærksom på den
bestemmelse ved henvendelsen til repræsentanterne. Samtidig går også arbejdsgiverne i Tekniq ud med en opfordring til
medlemsvirksomhederne:
»Uden at løfte pegefingeren for meget
siger vi til mestrene: Det er jeres ansvar at
ansætte flere lærlinge,« siger konsulent i
Tekniq Henrik Bossen til Elektrikeren.

siden sidst

Flere tager praktik i udlandet
Antallet af elever på erhvervsuddannelserne, som tager i praktik i udlandet, slår
ny rekord. I 2013 tog 1547 elever på et
internationalt praktikophold med udvekslingsprogrammet Praktik i Udlandet (PIU).
I 2010 var det omkring 1000 elever.
Det viser nye tal fra Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (AUB). I alt har 1547
elever i 2013 benyttet sig af muligheden
for et praktikophold i en udenlandsk virksomhed med økonomisk støtte fra AUB.
Det er en stigning på 58 procent siden
2010, hvor knapt 1000 elever var af sted.
Der er for tsat flest PIU-elever, der
tager til udlandet uden en dansk praktikaftale (skoleudsendelser). Men antallet
af elever, som udstationeres fra en prak-

tikvirksomhed i Danmark, vokser mest. I
2010 var 365 elever udstationeret i udlandet i en periode på mellem én og seks
måneder. I 2013 var dette tal vokset til
674 elever. En fremgang på 85 procent på
blot tre år.
Ligesom der fagligt er en vis koncentration af elever, gælder dette også geografisk. De ti mest populære lande besøges
af mere end 75 procent af PIU-eleverne.
I toppen ligger, som alle foregående år,
Tyskland med mere end en fjerdedel af
alle praktikanter. Og langt størstedelen af
disse er fra handels- og kontoruddannelserne. De ti mest populære destinationer
er domineret af nordiske og engelsktalende lande.

PIU-elever fordelt på lande - Top 10 i 2013

Kilde: AUB

Valg af studieretning skal være
mere overskuelig
I dag er der mere end 200 studieretninger
at vælge imellem på gymnasierne. Med regeringens nye udspil skal studievalget gøres mere overskueligt for eleverne.
Derudover skal flere elever på stx og
hhx have matematik på mindst B-niveau.
Stx-elever skal desuden have et naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau, bl.a.
for at forbedre deres videreuddannelsesmuligheder. Endelig foreslår regeringen, at
unge ligesom på erhvervsuddannelserne
fremover skal have et gennemsnit på
mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved prøverne i 9. eller 10. klasse for
at blive optaget direkte på en gymnasial
uddannelse.
Regeringen lægger i udspillet op til, at
skolerne kan bruge den uudnyttede tid i
eksamensperioden i 1g og 2g til undervisning. Målet er, at eleverne samlet set skal
have mere undervisning.
Interesseorganisationen Dansk Erhverv så gerne at det faglige niveau blev
understreget yderligere ved at have karakterkravet til minimum 4 I dansk og matematik.
For at styrke fagligheden på gymnasierne ønsker Dansk Erhverv samtidig et
læringstaxameter, som belønner de gymnasier, der reelt formår at løfte elevernes
faglighed.

5

10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen

Køn spiller ubevidst en rolle
for mange vejledere
De unges køn har i praksis betydning for den vejledning, de
modtager, selvom vejlederne ikke selv mener, det spiller en
rolle. Men myten om drenge- og pigefag lever i bedste velgående, mener projektleder Lumi Zuleta, der for Institut for
Menneskerettigheder forsker i kønsforskelle i vejledningen

_01.
Spiller køn en rolle i vejledningen?
»Køn spiller en rolle og påvirker vejledningen, men det er som
regel ubevidst. Hvis vi spørger vejlederne om køn spiller en rolle
siger de ofte nej, men deres udsagn peger på, at køn spiller en
større rolle, end de selv er klar over. Det skinner klar t igennem
på deres opfattelse af, hvad der er drengefag og hvad der er pigefag. Vi ser, at køn spiller en rolle i vejledningen i forhold til den
unges fysiske fremtoning. Hvis en elev fremstår robust kan man
måske godt præsentere erhvervsuddannelserne for en pige. En
vejleder siger i vores undersøgelse, at hvis der sidder en skrøbelig pige, er det første forslag ikke, at vedkommende kan overveje
at blive murer.«

Lumi Zuleta forsker i køn og vejledning. Hendes oplevelse er, at de færreste vejledere peger på muligheden
for kønsutraditionelle valg over for de unge.

Fakta
Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for
ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.
Ligestillingsloven § 4
6

_02.
Hvorfor er det vigtigt at interessere sig for køn i forhold til vejledningen?
»En kønsbevidst vejledning er vigtig, for der er tendens til, at vejlederne er styret af deres forestillinger om køn og valg af fag. Det
har som konsekvens, at de unge ikke bliver præsenteret for de
samme uddannelsesmuligheder. Hvis vi skal bryde med forestillingen om pige -og mandefag, begynder det med vejledningen.«
_03.
Hvad er det især for nogle myter vejlederne bringer videre?
»En myte, der gik igen er, at læremestrene ikke vil indrette badefaciliteter til piger. Det er en vandrehistorie, som bruges som en
advarsel til de piger, der gerne vil være mekanikere. Men det er
faktisk de færreste vejledere, der havde oplevet den situation. Så
det er vigtigt at sige, at vejlederne skal tage udgangspunkt i den
konkrete situation og ikke i nogle mytedannelser.«

10 skarpe

En kønsbevidst vejledning er vigtig, for der er
tendens til, at vejlederne er styret af deres
forestillinger om køn og valg af fag.

_04.
Kan man sige, at vejledernes fordomme om pige- og drengefag
spiller ind på de råd, de giver videre til de unge?
»De har i hver t fald nogle forestillinger, som spiller ind. Derfor
er det vigtigt at italesætte problematikken, så der skabes en bevidsthed, så ikke vejlederen foretager sorteringer ud fra egne
forestillinger om køn og uddannelse. Erhvervsuddannelser bliver
typisk set som drengeområder, mens gymnasierne i højere grad
anbefales til pigerne. Men inden for erhvervsuddannelserne bliver krop og stil dog sjældent præsenteret for en dreng, mens
bygge og anlæg næsten kun anbefales til drengene. Så det handler også om, at vejlederne skal komme ud af den forestilling, at
der er drenge- og pigefag.«
_05.
I hvor høj grad har vejlederne fokus på ligestilling (ligestillingsforpligtelsen)?
»Kendskabet til ligestillingsforpligtelsen – paragraf 4 i ligestillingsloven – er nærmest ikke eksisterende blandt vejlederne. Her
ligger en ledelsesopgave i at præcisere, at vejlederne har en pligt
at sikre, at de unge får lige muligheder uanset køn i forbindelse
med uddannelsesvalg. I det større perspektiv handler det om at
sikre lige muligheder for kønnene.«
_06.
Men er det ikke sådan, at køn kan spille en rolle for, hvor nemt
det er at få job i bestemte fag?
»Det er uden tvivl lettere for drenge at få job i omsorgsfag,
fordi kvinder er overrepræsenteret i de fag. Arbejdsgiverne har
ofte et ønske om at skabe et mangfoldigt arbejdsmiljø. Vejledere
taler om, at det er sværere for piger at opnå anerkendelse i de
mandsdominerede fag, mens det er nemmere for drengene at
have succes i de kvindedominerede fag. Så det er nemmere som
dreng at blive sosu assistent, end det er for en pige at få job som
murer.«
_07.
Hvad er din primære anke i forhold til vejledningen?
»I praksis er der nogle kønsstereotype forestillinger, som påvirker vejledningen. For vejlederne kan det være nødvendigt at
kigge indad for at se, hvor køn spiller ind, så vejledningen ikke begrænser og cementerer forestillinger om et kønsopdelt arbejdsmarkedet. UU-centrene har adgang til kønsstatikker i forhold til
hvor mange piger og drenge, der vælger forskellige typer fag i
deres område. Det kan give anledning til en refleksion blandt
vejlederne i det enkelte center.«

_08.
Skal vi ikke bare tage det med køn lidt afslappet, for ikke at ende
i en slags svensk kønsneutralitet?
»De unges kønsopdelte uddannelsesvalg trækker spor ind på arbejdsmarkedet og helt ind i lønstatistikkerne, hvor mænd tjener
mere end kvinder. Vil vi bryde det mønster og have mere ligestilling, skal vi sætter ind allerede i vejledningen. Jeg synes der fortsat
er meget at arbejde for.«
_09.
Hvad kan vejlederne/UU gøre bedre?
»Det er væsentlig med en bevidsthed om egne opfattelser om
køn og uddannelse. Vejlederne kan også blive bedre til at udfordre den unge i sit valg , så ikke muligheder udelades på grund af
forestillinger om køn. Med de nye mål for Uddannelse og job i
folkeskolen lægges op til, at lærer og vejleder skal udfordre de
unge i deres valg, og det er en oplagt mulighed for at udfordre
dem på forestillingen om drenge- og pigefag. Desuden bør kendskabet til ligestillingsforpligtelsen udbredes blandt vejlederne.«
_10.
Har du selv modtaget vejledning og mødte du også nogle stereotyper?
»Jeg kan overhovedet ikke huske min studievejledning. Jeg kan
huske, at studievejlederen var enormt sej og karismatisk, men
jeg kan ikke huske at have modtaget noget vejledning, så jeg må
nærmest melde pas på det spørgsmål.«

Om kønsmainstreaming i
uddannelsesvejledningen
Undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser
blandet andet, at vejlederne ikke agerer særligt kønsbevidste i deres vejledningspraksis.
Vejlederne oplever, at den store gruppe af unge, som
modtager ”standardvejledningen” er de mest kønstraditionelle i deres uddannelsesvalg. Vejlederne mener ikke, at de
nuværende rammer giver mulighed for at øve indflydelse
på de unges overvejelser om uddannelsesvalg, og på sigt
bryde med de kønsopdelte uddannelsesmønstre.
Ingen af vejlederne i undersøgelsen kender til, hvad
ligestillingsforpligtelsen indebærer for dem i deres vejledningspraksis.
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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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Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk
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Lovguide Vejleder
Information og overblik
Uddannelsesplan, uddannelsespligt og UPV … hvordan er
det nu, de nye regler er? Hvordan med frister, og hvad træder i kraft hvornår? Lovguide Vejleder giver dig klarhed og
overblik i letlæste lovguiderapporter og oversigter.
I tilgift får du hele den relevante lovgivning samlet og
opdateret, så du kan læse reglerne i sammenhæng uden
at skulle stykke dem sammen med de seneste ændringer.
Perfekt til at få klarhed over administration og procedurer!
Kontakt os for yderligere information, og bestil 14 dages
gratis prøveabonnement på schultz.dk/proeve.

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

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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Har vi brug for Ungdommens
Det er en alvorlig fejlslutning, hvis politikerne tror, at besparelserne på UU
ikke får negative konsekvenser for de unge og deres valg af uddannelse, lyder det i dette synspunkt

I 2014 er der vedtaget flere lovændringer
inden for uddannelse og vejledning, inkl.
Ungdommens
Uddannelsesvejledning,
som samtidig har måttet ”sluge” vedtagelsen af massive besparelser på ca. 160
mio. kroner. På landsbasis vil det højst
sandsynligt betyde afskedigelse af 300400 vejledere, selv om alle 52 UU-centre
ikke vil blive ramt lige hårdt. Men besparelserne fremmer bl.a. ikke den politiske
målsætning, som sigter mod, at min. 95 %
af en årgang i 2015 skal have gennemført
mindst en ungdomsuddannelse, samt at
mange flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
Kære politikere! Hvorfor er der vedtaget så massive nedskæringer på UU?
Betragter I den nye lovgivning som en
forbedring af UU-vejledningen? Hvordan
hænger forringelsen af vilkårene for UUvejledningen sammen med, at mange flere
unge gerne skulle vælge og gennemføre
en erhvervsuddannelse? Hvad vil I gøre
ved de manglende ca. 13.000 praktikpladser? Og hvad med restgruppen og den
politiske målsætning om, at 95 % af en
årgang i 2015 skal gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse?
Det er svær t at se den nye lovgivning
og de vedtagne besparelser på UU-området som noget, der fremmer de politiske
uddannelsesmål og -visioner, tværtimod.
UU-centrene skal løbende vurdere, hvordan de givne ressourcer kan udnyttes optimalt, og der skal også tænkes nyt, men
UU bør for tsat være basis for god, alsidig
og professionel uddannelsesvejledning.
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Det er der hårdt brug for i et komplekst
uddannelsessystem og i en omskiftelig
verden, og det bør I som politikere være
med til at værne om både for den enkelte
unges skyld og for Danmarks skyld.
Ja, vi har i høj grad brug for Ungdommens Uddannelsesvejledning i dag og
fremover. Det er meget uklogt at udsulte
UU-centrene eller forringe vilkårene for
deres arbejde.
Behov for særlig indsats
I dag er det kun nogle få procent af en
årgang, der ikke kommer i gang med en
ungdomsuddannelse lige efter grundskolens 9. eller 10. klasse. Der er dog stadig
en alt for høj frafaldsprocent, det vil sige
unge mellem 16-25 år, der ikke får gennemført den påbegyndte uddannelse eller en anden uddannelse. Af denne og
andre grunde er der ikke brug for mindre
UU-vejledning fremover. I dag mangler
der stadig ca. 16 % i gennemsnit, før 95
%-målsætningen er nået, hvis man måler
antallet af unge, der ikke har gennemfør t
en uddannelse ved det fyldte 25. år.
De manglende unge indgår i restgruppen af unge på 16-25 år med meget ringe
eller ingen afsluttet uddannelse. At sætte
et helt eksakt tal på det totale antal unge
i restgruppen er ikke muligt, men det er
heller ikke afgørende. Alle med indsigt
ved dog, at tallet stadig er alt for højt, og
at tallet anstændigvis skal bringes meget
ned både for de unges, fællesskabets og
samfundets skyld. Restgruppen omfatter
bl.a. unge med svag eller ringe familiebag-

Det er svært at se
den nye lovgivning
på UU-området
som noget, der
fremmer de politiske uddannelsesmål og -visioner.

grund, unge med tab eller svigt, unge med
nederlag, unge med misbrug, fagligt svage
unge, socialt svage unge, utilpassede unge,
psykisk eller fysisk syge unge og tosprogede unge. Ofte kan unge i restgruppen
placeres under mere end et af de nævnte
unge-karakteristika.
Det kræver ofte en særlig indsats, også
fra UU´s side, at undgå, at unge havner i
restgruppen eller at få unge ud af restgruppen og få dem til at gennemføre en
uddannelse. Arbejdet er ofte komplekst
og tidskrævende, og meget skal lykkes
først. UU er en professionel og uundgåelig aktør i dette arbejde og er i mange
tilfælde et fast holdepunkt for den enkelte
unge.
Ikke alle er selvkørende
UU´s opgave er todelt: en skolevejledningsdel og en ungevejledningsdel. UUvejlederne skal sørge for uddannelses- og
erhvervsvejledning fra 7.-10. klasse, dvs.

Uddannelsesvejledning?

de skal medvirke til at klæde de unge og
deres forældre/ familie på, så hver enkelt
ung kan få foretaget et kvalificeret/realistisk uddannelses- og erhvervsvalg efter 9.
eller 10.klasse.
Det bliver præciseret, at der skal gives
kollektiv vejledning til den store hovedgruppe af elever i 7.-10. klasse, i gennemsnit ca. 70 % af alle elever. Gruppe- og
individuel vejledning skal fokuseres og
kun gives til de særligt vejledningskrævende og ikke-uddannelsesparate elever.
De ca. 70 % af eleverne er alle langt fra
lige selvkørende og sikre med hensyn til
uddannelsesvalget/uddannelsesplanen. En
del af disse elever og deres forældre vil
også have brug for individuel vejledning,
men besparelserne og lovgivningen på
UU-området giver ikke UU ressourcer til
denne opgave. Så må klassens lærere klare
opgaven, men hvem giver dem tilstrækkelig tid og viden til det?
Trange kår for uddannelse og job
Elevernes uddannelsesparathed skal vurderes i 8. klasse med henblik på at finde
frem til de ikke-uddannelsesparate elever, som alle skal have lagt en individuel
vejledningsplan. Dette arbejde kræver en
stor indsats fra UU´s side i et tæt samarbejde med skolens lærere.
Det vigtige, obligatoriske emne Uddannelse og job fra 0.-9. klasse bør bl.a. indgå
som en del af basis for den efterfølgende
UU-vejledning, men hvem skal hjælpe lærerne med at få emnet integreret i undervisningen? Lovgivningen nævner naturligt

nok UU-vejlederne som en slags konsulenter, der også skal kunne gå mere aktivt
ind i undervisningen. Det vil UU-vejlederne også gerne, men det harmonerer ikke
med nedskæringerne på UU-vejledningen,
tværtimod. Emnet Uddannelse og job skal
med i undervisningen med hjælp fra UU,
men set i lyset af besparelserne på UU og
lærernes nye arbejdsvilkår er det meget
forståeligt, hvis emnet får meget trange
kår.
I ungevejledningsdelen skal UU-vejlederne opsøge og tage sig af de unge
(op til det 25. år), som ikke er i gang
med uddannelse eller ikke har gennemfør t en uddannelse. Her handler det
primær t om restgruppen af unge mellem 16-25 år, hvoraf mange løbende
har brug for en særlig vejledningsindsats
for at komme i uddannelse eller for at
blive fastholdt i uddannelse/job. Her har
UU for tsat en meget stor udfordring
og opgave, som ikke er blevet mindre,
set i lyset af at mange flere unge, end
tilfældet er i dag, skal vælge og gennemføre en erhver vsuddannelse, men det
skal erhver vsuddannelserne måske selv
klare fremover? Den nye UU-lovgivning
nævner, at UU kan samarbejde med
jobcentrene og det sociale system om
unge helt op til det 30. år. Denne opgave
er helt relevant for UU, men hvor skal
ressourcerne komme fra?
I forhold til udviklingshæmmede unge
og andre unge med særlige behov, der
ikke har gennemfør t anden uddannelse,
skal UU sammen med mange andre ak-

tører bidrage til at planlægge et særligt
tilrettelagt uddannelsesforløb i form af
en 3-årig uddannelse, som disse unge
har krav på.
Hvilke forudsætninger skal opfyldes,
for at UU-vejledningen kan lykkes og
medvirke til, at de unge, og gerne alle
unge, hver på deres måde, får gennemfør t mindst en uddannelse og efterfølgende får og fastholder et job? Selv om
succes ikke alene afhænger af størrelsen
af de økonomiske ressourcer, og selv om
hver t enkelt UU-center løbende skal optimere brugen af sine ressourcer, er de
vedtagne, markante besparelser på UU i
klar modstrid med de mange opgaver og
udfordringer, som UU står overfor nu og
fremover. At tro at besparelserne ikke vil
få negative konsekvenser for de unge, er
en alvorlig fejlslutning.

Næste side:
Forfatterens bud på,
hvordan UU kommer
til at lykkes.

>>>
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Nogle punkter
til at få UU til
at lykkes
Ud over tilstrækkelige økonomiske ressourcer gives der her et bud på nogle
vigtige forudsætninger, som er opstillet i
nogle hovedpunkter, ikke i en prioriteret,
men snarere i en mere logisk rækkefølge.
Der er i nogen grad tale om overlapning,
men punkterne indgår alle i et samspil i
UU´s arbejde og i vejledningsprocessen.
Forhåbentlig er opstillingen med til at tydeliggøre UU´s udfordringer og opgaver
nu og fremefter og vise, hvordan UUvejledningen får de bedste betingelser for
at lykkes:
Synlig og professionel ledelse for hvert UUcenter
En ledelse, der går forrest og sammen
med de ansatte bl.a. får opstillet nogle
klare og realiserbare arbejdsmål, samt i
videst muligt omfang inddrager de kompetente ansatte i de forskellige beslutningsprocesser.
En ledelse, der kender og udnytter de erfaringer og det potentiale, de ansatte har,
samt udviser tillid til dem og drager omsorg for hver enkelt ansats trivsel.
Funktionel og indbydende hjemmeside for
hvert UU-center
Hjemmesiden er UU-centrets visitkort
udadtil, og her skal bl.a. være noget relevant at komme efter for de unge og deres
forældre/ familie og ikke mindst for de
unge i restgruppen.
Klart og pædagogisk opbygget info-materiale om ungdomsuddannelserne
Et elektronisk og trykt materiale, som
UU-vejlederne skal bruge til uddeling/ undervisning. Materialet skal medvirke til at
sikre en neutral og alsidig vejledning om
de enkelte uddannelser, og der skal tydeligt redegøres for bl.a. kravene på hver enkelt uddannelse, både for optagelses- og
gennemførelseskrav.
Kvalificerede UU-vejledere
Der skal være et tilstrækkeligt antal professionelle vejledere i hvert center, dvs.
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godt uddannede vejledere, som brænder
for deres arbejde, og som kan give en god,
alsidig og målrettet uddannelsesvejledning.
UU-vejlederne skal have en opdateret,
generel viden om de ikke-uddannelsesparate elever/unge samt en generel viden
om de unge i restgruppen, som også omfatter de mest udsatte og mest frafaldstruede unge.
Vejlederne skal løbende arbejde med
at finde og udvikle så gode og effektive
vejledningsredskaber/-metoder som muligt.
Der skal bl.a. fokuseres på den gode vejledningssamtale og på ”best practice”
samt på det nødvendige teamsamarbejde
og samarbejdet på tværs blandt alle UUcentrets vejledere.
Gode og synlige vejledningsfaciliteter for
hvert UU-center
Vejledningsfaciliteter eller -lokaler, som
også skal signalere til de unge og deres
forældre/ familie, at her er det ufarligt og
tilladt at gå ind, og ikke mindst at her kan
man få hjælp og god vejledning. Der skal
være mulighed for, at man kan tale frit og
alene med sin vejleder uden uvedkommende tilhørere.
Forældre/ familie som aktive og vigtige
medspillere i vejledningsprocessen
Indsatsen over for de unges forældre/ familie skal opprioriteres. Forældre/ familie
er nærmest på den unge og er i høj grad
medspillere, når uddannelses- og jobvalget skal træffes.
Også i fastholdelses- og gennemførelsesprocessen er den unges forældre/ familie
en vigtig og uvurderlig ressource.
Implementeringen af emnet Uddannelse
og job i grundskolen
Der er brug for kor tfattede, klare og
pædagogisk opbyggede materialer til de
3 trinforløb. Emnet er en vigtig del af arbejdet med at få skabt et godt grundlag
for uddannelsesvalget, og derfor er UU
og UU-vejledere oplagte og uundgåelige
medspillere.

At blive klædt på til at kunne træffe et kvalificeret uddannelses- og jobvalg
Hvornår er eleven/ den unge klædt tilstrækkeligt på til valget? Hvilke vejledningsaktiviteter er der brug for? Er der
brug for speciel overgangs- og opfølgningsvejledning i forhold til den valgte uddannelse/ uddannelsesplanen? Hvad kan
forældre/ familie gøre? Hvornår er en
elev/ en ung ikke-uddannelsesparat?
Eksempler på spørgsmål som skal være i
fokus i vejledningsprocessen, og som alle
er centrale for, om UU-vejledningen lykkes eller ej.
Tværfagligt samarbejde/ samarbejde med
relevante faggrupper og personer
I forhold til ikke-uddannelsesparate elever
i grundskolen og unge i restgruppen, inkl.
de mest udsatte unge, har UU og UU-vejlederne brug for et tæt samarbejde med
andre relevante faggrupper og personer
(lærere i grundskolen, socialrådgivere/
sagsbehandlere, jobkonsulenter, mentorer
m.fl.).
Løbende evaluering af egen vejledningspraksis og af teamsamarbejdet
At kunne give og modtage konstruktiv kritik, men også at få anerkendelse, er af stor
vigtighed for den enkelte UU-vejleder og
hele UU-centret.
Tid til det nødvendige, interne samarbejde
blandt vejlederne skal fastlægges.
De nævnte punkter er kendte af UU, men
det gælder om at holde fokus på dem og
ikke mindst på samspillet mellem dem.
Forhåbentlig giver samstillingen stof til efter tanke og debat.
Formålet med hele indlægget er at
styrke UU ved bl.a. at få sat gang i en nuanceret debat og i nytænkning, ikke bare
i de enkelte UU-centre, men også blandt
kommunale politikere, blandt politikere på
Christiansborg og andre interesserede.

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

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

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

Kollegievej 5B
Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf. 9789 1177
post@fenskaer.dk
Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.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.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.dk
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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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På gården har Peter Plant indrettet et af Torup Bogbys ni udsalgssteder. Foreningens overskud går til forfatterarrangementer, koncerter og lignende. Mange gange foregår
arrangementerne i et forsamlingslokale, som Peter Plant har lavet på sin gård.
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Vejlederprofilen

Tekst //

SVEND KROGSGAARD JENSEN

Professor i gummistøvler
PROFILEN
Peter Plant
Peter Plant har en PhD i vejledning, er
lektor ved Institut for Uddannelse og
Pædagogik, Aarhus Universitet og netop
udpeget til professor ved Universiteterne
i Lillehammer og Vestfold/Buskerud. Han
er personligt udpeget medlem af Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning, er konsulent for EUkommissionen og er medlem af netværket
NICEC.
Peter Plant er aktiv i sit lokalområde og
driver et økologisk landbrug.

Udsyn og lokal forankring går hånd i hånd
med Peter Plant. Fyrre
år med vejledning både
nationalt og internationalt, et nyoprettet
professorat i Norge og
et aktivt liv i en lille
landsby i Nordsjælland
forenes helt naturligt.
Velbegrundet
politisk
orienteret
forskning
er varemærket, mennesket er i fokus, og de
svage har en stor plads i
hans hjerte

Katten sidder tålmodigt og venter på trappen, betragter dovent Peter Plant, da han
krydser den stenbelagte gårdsplads, skyder
ryg og smutter med ind, da han åbner døren
til baggangen. Indenfor bliver støvlerne sat til
side, arbejdstøjet hængt op, og kasketten ryger op på knagerækken, hvor der i forvejen
hænger en del andre kasketter.
Og Peter Plant har altid haft et væld
af kasketter. Lærer, forlagselev, byrådspolitiker, lektor, økologisk landmand, forfatter,
æresmedlem af Svensk Vejlederforening,
formand for Torup Bogby for bare at nævne noget af det, der pryder hans CV. Og
senest er det professorkasketten han kan
sætte på sit 66 årige hoved, og en norsk
en af slagsen.
»Jeg er netop blevet udpeget som professor ved universiteterne i Lillehammer
og Drammen. Den første norske professor i karrierevejledning,« siger Peter Plant,
som er glad og stolt over udnævnelsen og
længe har været involveret i vejledninge i
international sammenhæng.
Det internationale
»Jeg har vel 35 år på bagen i det europæiske vejledningsmiljø, og lige nu er jeg konsulent for EU-kommissionens netværk
for uddannelses- og erhvervsvejledning,
ELGPN,« siger Peter Plant og for tæller, at
han desuden er en del af det løse professionelle netværk NICEC, der har hovedsæde i Cambridge.
»Det er toppen af poppen, og jeg anser det for en stor ære at være blevet
inviteret ind i varmen her,« siger han og
forklarer, at det er et netværk, som betyder meget for ham.
»Jeg kan altid og hur tigt hente særdeles kvalificeret hjælp og sparring til faglige
problemstillinger. Det er meget inspirerende,« siger han.
Og netop den internationale inspirationen sætter Peter Plant højt.
»Vi har hentet en del fra udlandet gen-

nem årene uden dog at kalkere ret meget. Selv har jeg bidraget med flere bøger
inspireret af udenlandske forskere og for
eksempel metodikken ”Femmeren”, som
bliver brugt flittigt her i landet, stammer
fra Sverige,« siger han og peger på, at
Danmark indlysende nok også har været
med til at inspirere andre lande.
»Den opsøgende UU-vejledning har vi
for eksempel ekspor teret. Arbejdspladsbaseret vejledning har tjent til inspiration
andre steder. Og det danske kvalitetssikringssystem er blevet adopteret af andre
lande,« siger Peter Plant, der selv har en
international åre i familien.
Engelsk far
»Min far var englænder. Han døde, da jeg
var få måneder gammel, men alligevel og
netop på grund af ham, har jeg altid haft
en tilknytning til England,« siger Peter
Plant og for tæller, at det blandt andet har
givet ham en stor fordel sprogmæssigt.
»Jeg både skriver og taler engelsk ubesværet, og jeg kan ind imellem se på nogle
af mine kolleger, at de må kæmpe lidt
mere med det engelske sprog,« siger han
og for tæller, at han anser det internationale arbejde for særdeles betydningsfuldt,
men samtidigt finder det både naturligt og
vigtigt at engagere sig lokalt.
Det lokale
»Jeg har altid været aktiv i det lokale. Jeg
har tidligere været byrådspolitiker og
borgmesterkandidat, og da vi flyttede her
til Halsnæs, lagde jeg mine kræfter i en
række lokale projekter,« siger Peter Plant,
der blandt andet har taget initiativ til og er
formand for Torup Bogby.
»I den her lille flække har vi etableret
9 udsalgssteder for de antikvariske bøger,
foreningens frivillige samler ind,« siger
han. Overskuddet, som inklusivt en række
fondstilskud ligger på cirka hundrede tusind kroner, bliver blandt andet brugt til
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Vejlederprofilen

UU-vejlederen er blevet en myndighedsperson.
Og det tillidsforhold, der er essentielt for al
vejledning, bliver nu forstyrret af, at vejlederen
også skal bedømme hvor vidt den unge er
uddannelsesparat.

at arrangere forfatteraftener og koncerter, og i forfatterkredse rygtes det ifølge
Peter Plant, at Torup Bogby er et sted, der
er værd at besøge.
»Det er tydeligt, at forfatterne sætter
pris på at komme her, og ind imellem virker
de lettere overraskede over den indsigt, de
lokale lægger for dagen,« siger han og fortæller, at han på sin gård har et udsalgssted
for Torup Bogby, men også et forsamlingslokale, hvor de lokale møder forfattere og
oplever forskellige koncerter.
Landbrug og bæredygtighed
»Når man bor på en gård som vores, har
man god plads,« siger Peter Plant og tilføjer, at han og konen driver en bed and
breakfast. Har en teltplads, hvor vandrere
og cyklister kan overnatte. Udlåner en del
af gården og haven til en yogaorganisation.
Dyrker de cirka 10 hektar. Holder får og
høns. Og har et par grise gående i en fold
bag huset.
»Vi er optagede af bæredygtighed og
økologi,« siger han og forklarer, at han
er selvforsynende med strøm, varmer
hele huset op med brænde, som han selv
skover og kløver, inden det ryger i masseovnen, og at han dyrker økologiske afgrøder.
»Hver fjortende dag arrangerer vi sommeren over et marked ved Torup Station.
Her sælges både økologiske og traditionelt
dyrkede varer, men det afgørende er, at alle
varer er lokale,« siger Peter Plant og fortæller, at foreningen ”Spisekammer Halsnæs”,
som han har været initiativtager til, står bag
markedet og desuden arrangerer en række
gourmetmiddage med lokale råvarer.
»Jeg er gennem min mor opdraget til
at tage et socialt ansvar, og det har altid
givet mening for mig at være aktiv i det
lokale, men jeg forholder mig også kritisk
til det, der foregår. Det har jeg altid gjort,«
siger han.
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Kritikken og de skæve
Peter Plants vej ind i vejledningen hænger
blandt andet sammen med hans kritiske
tilgang til det, han er en del af.
»Da jeg blev ansat som lærer, syntes
jeg, at skolen var lukket og pædagogikken meget konform. Der var ikke plads til
at tænke nyt, og det kæmpede jeg noget
med, men så blev jeg skolevejleder, og
pludselig havde jeg mulighed for blandt
andet at etablere erhvervspraktik og virksomhedsbesøg. Vejlederarbejdet gjorde
mig til en bedre lærer. Gjorde mig mere
lydhør over for de unge,« siger han og peger desuden på, at han som skolevejleder
kunne lave individuelle planer sammen
med de lidt skæve elever, som altid har
ligget hans hjer te nær, blandt andet fordi
han selv har haft en lidt skæv opvækst
uden en far.
»Da jeg var 10 blev jeg smidt ud af
skolen, så jeg har mærket eksklusionen
på egen krop. Jeg tror, det har givet mig
et specielt blik for de skæve, og jeg har
erfaret, at god vejledning hjælper dem videre,« siger han og peger her på Den Fri
Ungdomsuddannelse som det optimale,
da den sidst i 90´erne gav unge, der ikke
kunne fungere i de faste systemer, en mulighed for at uddanne sig på alternativ vis.
»Jeg græd, da den blev nedlagt. Der
var en utrolig positiv energi omkring den,
og mennesket var i fokus, i modsætning
til nutidens langt mere systemorienterede
vejledning,« siger han.
Nu retleder vi
»Med den ny vejledningsreform skal de,
der ikke er uddannelsesparate, ikke kun
vejledes. De skal også retledes. En meget
lineær tænkning,« siger Peter Plant og peger på, at vejlederen tidligere skulle hjælpe
den unge med at udfolde sit fulde livspotentiale, men at opgaven nu er at passe
den unge ind i systemet.

Uddrag af Peter Plants CV:
Forlagselev
Lærer
Skolevejleder
Erhvervsvejleder
Vice President IAEVG
Cand. pæd.pæd.
Lektor
PhD. i vejledning
Formand for LAG Halsnæs Gribskov (Lokal
Aktions Gruppe for Udkantsdanmark)
Forlagsdirektør VIA Vejledning; Vejlederforum
Svensk vejlederuddannelse, PhD. forkursus
Medlem af netværket NICEC
Konsulent for EU kommissionen
Medlem af Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
Professor ved Lillehammer og Vestfold/Buskerud universiteter
Økologisk landmand
Formand for Torup Bogby
Initiativtager til Spisekammer Halsnæs
Æresmedlem af Svensk Vejlederforening
Bedstefar

»UU-vejlederen er blevet en myndighedsperson. Og det tillidsforhold, der
er essentielt for al vejledning, bliver nu
forstyrret af, at vejlederen også skal bedømme hvor vidt den unge er uddannelsesparat,« siger han og forklarer, at vejledning derved bliver et instrument for social
kontrol, og at der iboende er en række
totalitære tendenser.
»Jo mere vi prøver at få folk ind i en
lille kasse, vi kalder det formaliserede liv,
jo mere er vi gået i retning af det totalitære,« siger han og for tæller, at han i Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning, hvor han er personligt
udpeget medlem, har luftet de samme
tanker.

Vejlederprofilen

Jeg har virkelig haft
fart på, og nogle
gange tror jeg, at
det hænger sammen
med, at min far
døde 54 år gammel.
Længe var jeg sikker
på, at jeg heller ikke
ville blive ældre, så
der var meget at nå.

Peter Plant driver en gård med cirka 10 ha og har får, høns og grise. Grisene spiser blandt andet økologisk brød,
som Peter skærer i mindre stykker, inden det blandes med andet foder.

Siger altid sin mening
»I det Nationale Dialogforum bliver jeg
opfattet som lidt af en havkat i hyttefadet,« siger han og for tæller, at han dog
oplever, at andre medlemmer opsøger
ham efter møderne og takker for hans
indlæg.
»De er måske i klemme på den ene
eller den anden måde, men jeg siger, hvad
jeg mener. Det har jeg altid gjort, og det
har selvfølgelig givet en blodtud ind imellem,« siger han og forklarer, at han altid
agerer på et solidt fagligt grundlag.
»Men jeg har aldrig været optaget af
at være en neutral forsker. Jeg stopper aldrig op for bare at konstatere, hvordan en
problemstilling ser ud. Jeg forholder mig

altid til den,« siger han og tilføjer, at man
i det lys kan sige, at han er en politisk orienteret forsker.
»Og jeg har da også siddet med i regeringskommissioner, råd og lignende,
hvor jeg har haft mulighed for at gøre min
holdning gældende, men altid på fast faglig
grund, og gerne med fokus på dem, der
har det svær t,« siger han.
Kameldriver og andre gode job
Peter Plant tager igen arbejdstøjet på, og
denne gang er det grisefarmerkasketten
han sætter på hovedet. De to grise skal
have mad. Tør t økologisk brød skæres i
stykker på en gammel Raadvad rugbrødsskærer, blandes med korn og hældes i gri-

senes trug. På vej tilbage til stuen henter
han brænde og vender gårdens udsalgssted for Torup Bogby. Et lokale med fyldte
bogreoler på alle vægge. Aktualiteten repræsenteres af en udgave af Slagtebænk
Dybbøl, som ligger fremme på udstillingsbordet.
»Torup Bogby er et fantastisk projekt,
og det er utroligt at opleve, hvordan de
frivillige engagerer sig mere og mere i arbejdet,« siger Peter Plant, der tror, at hans
interesse for bøger blandt andet stammer
fra ungdommen, hvor han et par år var
forlagselev.
»Og så har jeg jo også skrevet en del
faglige bøger efterhånden,« siger han og
for tæller, at et par af dem var et forsøg på
at udvide de unges horisont i forhold til,
hvad de kan blive. ”Kameldriver og andre
gode jobs” hedder en bog, der giver bud
på en række usædvanlige job.
»Undervandsfotomodel kunne jo godt
være et arbejde. Det handler om, hvordan vi tænker om det at arbejde. Handler
om ikke at lukke dørene, men se mulighederne,« siger han og forklarer, at han
altid har været optaget af, hvorfor folk er
blevet det de er, og af at respektere, at vi
er forskellige.
»Og god vejledning kan virkelig gøre
en forskel, når de unge skal træffe de vigtige livsvalg,« siger han.

Peter Plant er formand for Torup Bogby. Et projekt
hvor man sælger antikvariske bøger.
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Da jeg var 10, blev jeg smidt ud af skolen, så jeg har
mærket eksklusionen på egen krop. Jeg tror, det har givet
mig et specielt blik for de skæve, og jeg har erfaret, at
god vejledning hjælper dem videre.

Magt som agt
Peter Plant har i 40 år arbejdet for at forbedre vejledning, og hvis han havde magt,
som han har agt, ville han ændre den kurs,
vejledningen aktuelt er på.
»Jeg ville ruste skolerne langt bedre.
Med al respekt er det en voldsom opgave
at løfte for skolerne i øjeblikket. Både i
forhold til individuel vejledning, hvis de
skulle have det, men også i forhold til det
obligatoriske emne Uddannelse og Job,«
siger han og ville gerne give lærerne bedre vejledningsfaglige kvalifikationer. Helst
star tende mens de læser på seminariet.
»Jeg ville sikre en bedre udnyttelse af erhvervspraktik og brobygning, og gerne bringe valgfaget arbejdskendskab på banen. Et
fantastisk fag, hvor de unge blandt andet får
mulighed for at finde ud af, hvad et arbejde
egentligt er,« siger Peter Plant, der også ville
skabe en bedre forbindelse mellem systemerne og skabe en større fælles forståelse
af, hvad vejledning egentligt er.
»Jeg ville skabe nye samarbejdsflader
mellem skolen og UU. Aktuelt optræder UU oftest som eksperter, og på den
måde bliver vejledningen et reservat, et
eksper tområde, og det har det ikke godt
af,« siger han og ville desuden frigøre UUvejlederne for deres myndighedsopgaver,
men fastholde UU-centrene som regionale centre for fagligheden.
»I det hele taget ville jeg sikre en meget høj faglighed,« siger han og ville arbejde for, at der var krav til fagligheden i
forbindelse med ansættelse i alle grene af
vejledningen.
»Endelig ville jeg ændre på eVejledningen. I en moderne digital verden er det
svær t at forstå, at eVejledningen er noget for sig selv med eget kontor under
ministeriet,« siger han og så gerne, at
midlerne til eVejledning blev ført tilbage
til vejledningsområdet, og at den digitale
vejledning blev en integreret del af den
totale vejledning.
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Sølvbryllupstur i hestevogn
Katten er kravlet op i barnebarnets tomme barnevogn, og i vognpor ten viser Peter Plant en beboelig hestevogn, der står
gemt lidt af vejen i et hjørne.
»Vi fejrede i sin tid vores sølvbryllup
ved at køre landet tyndt i hestevognen,«
siger han. En tur i adstadigt tempo. Et
tempo, som står i skærende kontrast til
den fart, der ellers er og har været over
Peter Plants liv.
»Jeg har virkelig haft far t på, og nogle
gange tror jeg, at det hænger sammen
med, at min far døde 54 år gammel. Længe var jeg sikker på, at jeg heller ikke ville
blive ældre, så der var meget at nå,« siger
han og tilføjer, at der stadig er ting, der
skal nås.
»På den faglige front skal jeg jo virke
som professor i hver t fald de kommende

tre år, og så vil jeg vel lave en gradvis tilbagetrækning fra nogle af de andre aktiviteter, jeg har gang i,« siger Peter Plant og
tilføjer, at han ikke forestiller sig at skrue
ned for det lokale engagement.
»Der foregår rigtig mange spændende
ting her på egnen, og det er jeg glad for at
være en del af,« siger han.

Jeg siger, hvad jeg
mener. Det har jeg
altid gjort, og det
har selvfølgelig givet
en blodtud ind
imellem.
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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.
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skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

Oplæring på egne værksteder. Musik
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3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Lektor på Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus
Universitet. Underviser på masteruddannelsen i vejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA, 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.

Lær gennem gruppedynamiske
processer
Læring om grupperoller, gruppestrukturer og
eksklusion gennem øvelser for professionelle

Anmeldelse af ”Procespsykologi - Facilitering af øvelser i grupper og teams”
Af Thomas Duus Henriksen.
Akademisk forlag.
Anmelderpanelet er røget ‘i hegnet’ og
må begejstret og i kor udbryde: Vi ææælsker forsiden på denne bog med de stolte
kvindelige gymnaster, og vi ææælsker Thomas Duus Henriksen.
Thomas Duus har været i arkiverne på
DPU og fundet den danske socialpsykolog Sjølunds manuskripter. På baggrund af
dem, og sin egen forskning og undervisning, har han skrevet bogen ”Procespykologi – Facilitering af øvelser i grupper
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og teams”. Procespsykologi er en bog
henvendt til undervisere, forskere og
konsulenter, som arbejder med grupper
og teams, og bogen udmærker sig ved at
indeholde ualmindeligt mange øvelser og
ualmindeligt velskrevne instruktioner til
øvelserne. Kapitel 1 indledes da også med
dette statement: ”Denne bog handler om
undervisning. Ikke om traditionel ‘talen
fra tavle-undervisning’, men derimod om,
hvordan man som underviser skaber læring gennem øvelser.” (s. 13).
Mange andre bøger om gruppevejledning sætter fokus på, hvordan man
tilrettelægger gruppevejledning f.eks.
Westergaards ”Effektiv gruppevejledning
med unge” eller kommer med forslag til
færdige forløb, vejlederne kan lade sig inspirere af, f.eks. bogen ”WATCH”. Denne
bog er anderledes for den sætter fokus
på de gruppedynamiske processer, og på
hvordan man skaber undervisningssituationer, hvor (kommende) vejledere, lærere,
konsulenter og ledere kan lære noget om
grupper og teams. Det er gruppedynamik,
ledelse og organisering, deltagerne i de
gruppeøvelser, som Duus beskriver, får
mulighed for at lære noget om. Og denne læring finder sted på en særlig måde,
nemlig ved at deltagerne bruger sig selv
som redskab for undersøgelse af gruppedynamiske processer. “Dette sker ved at
lade deltagerne opnå et negativt resultat,

enten på resultatsiden (ved ikke at løse
opgaven) eller på processiden (ved at
skabe konfliktsituationer).”
Forpustet og inspireret
Når man som vejleder læser dette, tænker
man, det lyder ikke rar t! Vi er nok lidt af
et ’feel good folkefærd’ og har i udgangspunktet ikke behov for øvelser, som er designet med henblik på ikke at lykkes. Her
bliver det vigtigt at holde sig for øje, at
denne bog ikke formidler en vejledningsmetode, og at deltagerne i øvelserne i
udgangspunktet ikke er vejledte med et
problem, de ønsker at undersøge og løse,
men derimod studerende, vejledere eller
konsulenter, som selv skal lære at arbejde
med grupper og teams. Set i det lys er det
relevant og vigtigt at finde gode måder at
undervise om og i gruppedynamik, ledelse
og facilitering. Thomas Duus (og Sjølunds)
bud er et inspirerende og godt bud. Hvor
de lærende gennem øvelser selv oplever
processerne, hvorefter disse diskuteres
med afsæt i teoretiske perspektiver (eller
omvendt). Bogen indeholder således både
øvelser og kor te instruktive gennemgange
af teorierne bag.
Faktisk bliver man på en gang forpustet
og meget inspireret af at læse de mange
spændende øvelser. Flere af dem kræver
en del af underviseren, som vil bruge dem
i sin undervisning, andre er mere ligetil.

Rie, randi og rita rapporterer

F.eks. kræver nogle af øvelserne, at underviseren kan vælge de rette deltagere til
de rigtige roller/funktioner som øvelsen i
Lean, hvor der skal udvælges en henholdsvis faglig eller maskinorienteret ledertype.
Hvad mon underviseren skal kunne for
at identificere disse på et hold af studerende? Mere ligetil er det at gå i gang
med øvelse 1, som hedder gruppestruktureringsprocessen, hvor ”…formålet er
at vise, hvordan et antal individer, der
vilkårligt samles omkring et fælles formål
efterhånden udvikles til en organisk fungerende enhed, der er noget andet end
som af de deltagende personer….”(s.20)
Læring blandt kollegerne
Duus bog er anbefalelsesværdig læsning
og bør læses af enhver underviser på diplom og masteruddannelser, hvor gruppevejledning indgår som element. Bogen
tilbyder nemlig underviseren i gruppeprocesser nogle meget konkrete øvelser, som
giver deltagerne mulighed for selv at gøre
sig erfaringer med gruppeprocesser. På
den måde skabes en anden mulighed for
læring, end når vi blot fortæller om gruppedynamiske processer.
Efter vores mening er øvelserne ikke
kun anvendelige for studerende på vejlederuddannelser. Medarbejdergrupper i
vejledningspraksis, som ønsker at hjælpe
hinanden med at blive gode til at tilbyde
vejledte mere gruppe- og læringsorienterede vejledningstilgange, kan oplagt tage
øvelserne i anvendelse i kollegiale træningsforløb, hvor man evt. på skift kan tage
rollen som facilitator, gruppemedlemmer
og observatører. Udbyttet - den læring,
der skabes - kan måske endda både finde
anvendelse internt i vejledningsinstitutionen og udad i forhold til den kollektive
tilgang i vejledning, man som vejledningsinstitution ønsker at tilbyde sine vejledte.
Og som øvelserne og teorierne i denne
bog kan hjælpe en til at blive god til.
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Birthe Navntoft,
projek tleder for Projek t Tr ivsel og psyk isk su ndhed på u ngdomsu ddannel ser ne i R egion Syddanmar k

Psykisk sundhed
skal mindske frafald
i Syddanmark
Mistrivsel er en væsentlig faktor i unges frafald. Region Syddanmark investerer 12 millioner kroner i
projekt mellem psykiatri og ungdomsuddannelser
For knap 2 år siden satte regionsrådet i
Region Syddanmark sig for at bryde med
den voksende mistrivsel blandt unge i regionen. Ligesom i resten af landet er der
alt for mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse mens de er unge, og for
mange, der oplever nederlag og skuffelser
ved både et og flere frafald på en ungdomsuddannelse.
»Som region har vi stor interesse i, at
de unge får en uddannelse, og dermed
er med til at skabe vækst og udvikling i
regionen. Men vi har også en pligt til at
bruge den viden og de erfaringer, vi har.
Så for os har det været helt naturligt
at etablere dette udviklingsarbejde sammen med uddannelserne,« siger konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard
Madsen.
Undersøgelsen der gjorde
udslaget
Tilbage i 2012 fik vi i Region Syddanmark
lavet en undersøgelse af Center for Aktiv
BeskæftigelsesIndsats om de unge, der falder fra uddannelsen. Undersøgelsen viste
– ligesom en næsten samtidig rapport fra
Psykiatrifonden – at mellem en fjerdedel
og halvdelen af de unge, der falder fra
en ungdomsuddannelse, gør det, fordi de
mistrives. De har sociale, økonomiske og/
eller psykiske problemer.
På den baggrund bevilgede regionsrådet i Region Syddanmark 12 mio. kr. i perioden 2013-2016 til en indsats over for
trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne. Målet er, via en øget trivsel,
at sikre, at 95 pct. af de unge i Region Syddanmark får en ungdomsuddannelse.
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Med normalsystemet som
udgangspunkt
Hele grundtanken bag projektet er at beholde de sårbare unge i normalsystemet
og ikke mindst støtte den fortsatte tilknytning til ungdomsuddannelsen. Vi har derfor
valgt at lade en stor del af midlerne gå til
kompetenceudvikling af lærere, vejledere
og ungdomsuddannelser. Mange års arbejde
med sårbare unge i ungdomspsykiatrien har
givet et indblik i, hvad det er, der kan hjælpe
de unge. Det er disse indblik psykiatrien bidrager med i projektet, ligesom Psykiatrien
i Region Syddanmark bidrager med undervisere til kursusforløbene. Pengene fra regionsrådet gør det muligt for os at tilbyde
kompetenceudviklingen gratis til alle ungdomsuddannelser i regionen.
»Jeg oplever ofte mange gode viljer
både i kommunen og på uddannelserne,
men en mangel på redskaber. Ofte er
sagsbehandleren eller vejlederen bange
for at komme til at gøre noget; de frygter,
at de bliver den, der skubber den unge
ud over kanten,« siger en medarbejder fra
børne- og ungdomspsykiatrien i Region
Syddanmark i fokusgruppeinterview om
samarbejdet mellem psykiatrien og ungdomsuddannelserne
Vi har i tæt dialog mellem psykiatrien,
ungdomsuddannelser og uu-vejledere taget nogle metoder, tilgange og erfaringer
fra psykiatrien og ”omformet” dem, så de
målretter sig en kompetenceudvikling hos
lærere, vejledere og skoleledelser på ungdomsuddannelser og i uu-vejledninger.
Vel at mærke ikke kompetenceudvikling inden for diagnosesystemer eller psykiatrisk behandling, men inden for

relationsarbejde, inddragelse af netværk,
håndtering af belastningssymptomer og
styrkelse af de unges egne fællesskaber og
evne til psykisk mestring. Dermed tager
tilbuddene udgangspunkt i det, som lærere og vejledere i forvejen gør og har
erfaring med.
Fokus på kompetenceudvikling
Vi har i projektet valgt at fokusere på
tre konkrete kompetenceudviklingsforløb. De tre forløb tager udgangspunkt i
praksisanvendte tilgange og metoder fra
psykiatrien.
Åben dialog – relations- og
netværksarbejde i relation til
unge med behov for særlig støtte
Åben dialog handler om at sætte den
unge i centrum, at inddrage den unges
netværk (eller genskabe et netværk) og
lade den unge selv sætte dagsordenen for,
hvilken retning, livet skal tage. Åben dialog
er en meget udfordrende tilgang for fagfolk, der gennem mange år har ageret som
eksper ter, rådgivere m.m. fordi det kræver
stor evne til at lytte, holde pauser og reflektere foran den unge. Tilgangen stammer fra Finland og har gennem flere år
medvirket til, at mennesker, der ikke følte
sig mødt og forstået i deres psykiatriske
lidelser, har fået nyt mod og taget hånd
om eget liv og mestring.
»At kaste mig ud i usikkerheder i det
her Åben Dialog, giver mig et billede af,
hvordan de unge har det, når de møder
mig,« lyder det fra en vejleder og kursusdeltager i kurset Åben dialog – relationsog netværksarbejde.

kronik

Vi tager udgangspunkt i, at også mange af de sårbare unge, der oplever store
vanskeligheder i skolesystemet, bærer på
lignende oplevelser af ikke at være blevet
hørt og ikke blevet forstået.
Derfor tænker vi, at denne tilgang i en
tilpasset form, kan have sin berettigelse
som værktøj hos især vejledere og mentorer på ungdomsuddannelser.
Gruppefacilitering
Et andet tiltag, er kursus i nogle af de metoder og teknikker, vi kender fra gruppeterapien. Vores udgangspunkt er dog ikke
det terapeutiske men mere, hvordan vi
kan skabe et supplement til klasserumsledelse og trivselsarbejdet i fællesskaber i
det hele taget.
Det handler med andre ord om, hvordan man skaber dialog imellem eleverne
og mellem eleverne og læreren, så der
skabes et rum for fællesskab, spejling og
ikke mindst mestring af problemer og de
unges forskellige vilkår.
Dette kursus er både tiltænkt vejledere og lærere. Vejledere, fordi det også
er tænkt ind, at metoderne kan anvendes
i sammenhænge, hvor der etableres nogle
gruppeforløb for nogle af de sårbare unge
– og det kunne ligge i vejlederregi.
»Jeg tror, at når vi lægger os op ad
lærerens og vejlederens daglige praksis –
som f.eks. her klasserumsledelse – og udvider derfra, så har vi også en mulighed for
at få det implementeret for alvor. Så kan
det gøre en forskel,« mener en lærer og
medlem af udviklingsgruppen for ”kursus i
gruppefacilitering”.
Undervisningsprogram i psykisk
sundhed og mestring – en indsats
på hele skolen
I et samarbejde med Psykiatrifonden og
vores eget regionale Psykiatriske Informationscenter, er udviklet et undervisningsprogram, der retter sig mod hele skolen.
Det betyder, at vores undervisere kommer ud på skolen og holder minikursus
for skoleledelsen og efterfølgende en hel
og en halv temadag for alle medarbejdere.
Ideen med denne indsats er at få sat
trivsel og psykisk sundhed på dagsorden
på den enkelte skole ud fra skolens egen
historie og kultur. Programmet tilbyder en
række film og materialer til skolen, ligesom der på selve temadagene arbejdes
intensivt med, hvordan man på den en-

kelte skole ønsker at håndtere elever med
psykiske problemstillinger.
Undervisningsprogrammet tager både
hånd om den strukturelle trivsel, skoleledelsernes ansvar, samt relationerne mellem elever og lærere/vejledere.
Samarbejde med psykiatrien og
de sociale medier
I projektet vil vi sideløbende skabe et tættere samarbejde mellem uddannelserne
og psykiatrien for at kunne hjælpe de
elever, der har så svære problemstillinger,
at de har brug kontakt til psykiatrien. Det
gør vi blandt andet ved at igangsætte nogle tilbagevendende lokale dialogmøder
i form af fyraftensmøder på psykiatrien
rundt om i regionen.
Hvad angår brugen af de sociale medier, og hvordan de påvirker trivslen og
fællesskaberne på ungdomsuddannelserne, så er der planer om en app-guide til
uddannelserne i deres adfærd og brug af
sociale medier som skole i kommunikationen mellem skole og elever. Vi forventer
at have app’en klar til foråret 2015.
Vores forventninger til
indsatsens resultater
Når vi som region prioriterer at bruge 12
mio. kr. på indsatsen over for de sårbare
elever, så forventer vi naturligvis også, at
det kommer til at gøre en forskel. Vi forventer, at kompetenceniveauet generelt
løftes på uddannelsesstederne. Vi forventer, at vi kan være med til at skabe en tryghed på skolerne i forhold til kunne rumme
og handle i mødet med de sårbare elever.
Og i sidste ende forventer vi naturligvis, at vores indsats – sammen med en

række andre indsatser – kan bidrage til,
at flere unge trives i deres ungdomsår
og dermed får en ungdomsuddannelse,
mens de stadig er unge og dermed kommer godt på vej. Vi har som region også
et ansvar for borgernes sundhed, og den
vigtigste positive faktor for sundhed er –
uanset hvordan vi måler det – uddannelsesniveau.
Yderligere information om projektet kan
fås ved kontakt til projektlederen eller på
psykiatrienisyddanmark.dk/wm434067

Fakta
Af de 25-34-årige har 79% gennemfør t
en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark.
Der ligger cirka 60 ungdomsuddannelser og 22 produktionsskoler i regionen.
Der er 22 kommuner i regionen og 13
UU-centre.
Projektet forventer individuel kompetenceudvikling af op mod 500 lærere,
vejledere og sagsbehandlere, at arbejde
aktivt med 50 skoler, 10 jobcentre og 10
uu-vejledninger i projektperioden.
Projektets hovedformål er at forbedre
trivslen hos de unge, for dermed at sikre
en højere gennemførelse af ungdomsuddannelse.
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klummen

Tekst //

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

Bo Klindt poulsen

Værdier i vejledning
og vejledning der virker
Vejledning er et anliggende mellem menesker og
kalder altså på en moralsk praksis

Som i uddannelsesverdenen er vi i vejledningsverdenen i disse år utroligt optagede af, hvad
der virker. Fra politisk hold sættes vejledningen
til at løse problemer som motivation og fastholdelse, parathed til uddannelse og ikke mindst at
sikre flere elever på eud, og målet skal nås ved
at fokusere på indsatser der virker, redskaber
som har effekt, vejledning som best practice og
evidens.
Som hjælp til at tænke kritisk over denne bevægelse og den vejlederrolle, den skaber, vil jeg
gerne præsentere den hollandske uddannelsestænker Gert Biesta, som er kendt i den danske
skoleverden, men som indtil videre ikke har haft
den store plads i vejledningsverdenen. Det synes
jeg er synd, for hans tanker om uddannelse som
moralsk praksis er livgivende og inspirerende og
lette at overføre til vejledningsfeltet.
Biesta peger på, at når vi bliver meget optaget

Plads til at være

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

af virkning, af at undersøge ”hvordan”, glemmer
vi at spørge om ”hvorfor”. Når vi har for stor t
fokus på, hvad der virker, glemmer vi at spørge
om, hvad der er ønskværdigt for vejledningen. Vi
kan nemlig ikke sætte lighedstegn mellem effekt
og ønskværdighed. Med andre ord glemmer vi,
at der er forskel på formål og mål i vejledningen,
og at formålet, hvad enten vi taler uddannelse
eller vejledning, må basere sig på grundlæggende
værdier om det at være menneske.
Når vi altså møder det altopslugende krav
om virkning, må vi spørge: hvad skal det virke
for? Midler er nemlig ikke neutrale, sådan som
vi kan komme til at tro i vores optagethed af at
finde frem til det, der har effekt. Midler påvirker
mål og formål. Vi ved, at det ville virke på den
uddannelsesmæssige lighed at tvangsfjerne langt
flere børn inden to-års alderen. Men selvom det
virker, vælger vi ikke at gøre det. Når Niels Ege-

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

kontakt@tolneefterskole.dk

klummen

Når vi har for stort fokus på, hvad der virker,
glemmer vi at spørge om, hvad der er ønskværdigt
for vejledningen. Vi kan nemlig ikke sætte
lighedstegn mellem effekt og ønskværdighed.

lund for tæller om den store effekt på disciplinen, han i sit sparsomme lærervirke, havde af at stikke en lussing ud, så vælger vi
alligevel ikke at genindføre revselsesretten. Og hvorfor? Fordi vi
har værdier, der trumfer virkningen.
Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal kaste al viden om virkning overbord eller lade være med at stille spørgsmålet ”hvad
virker?” Men det betyder, at vi skal betragte effekt, virkning, best
practice og evidens som en blandt mange slags viden, vejlederen kan anvende som informeret handlegrundlag. Vi skal snarere
blive bedre til at huske at stille spørgsmålet; ”hvad er ønskværdigt?” i vejledningen. Eller : ”Hvad er god vejledning?” Sådan et
spørgsmål vil kalde på en vurdering med udgangspunkt i værdier
og værdiafklaring og give os mulighed for at foretage et professionelt skøn i praksis; informeret, men ikke dikteret af virkning
og evidens. En mulighed for at spørge: hvad er godt og rigtigt i
den konkrete sammenhæng mellem mennesker? Og det er det,
vi står tilbage med, at vejledning udspiller sig mellem mennesker
og ikke som entydige årsag-virkningsforhold. Vejledning er først
og fremmest en moralsk praksis.
Varme anbefalinger af:
Gert Biesta (2011): God uddannelse i målingens tidsalder, Klim
Gert Biesta (2014): Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik, Klim

•
•
•

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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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

Flere unge vil være plastmagere
Plastafdelingen på Den jydske Haandværkerskole kunne ved skoleårets begyndelse
konstatere stigende efterspørgsel. Cirka
40 % flere unge end året før begyndte
på erhvervsuddannelsen som plastmager
i 2014.
»Vi gør i samarbejde med Plastindustrien meget for at øge kendskabet til uddannelsen,« siger Peter Kjærsgaard, der er
uddannelseskonsulent i plastafdelingen på
DjH. Han for tæller, at en af de ting, der
giver de unge mulighed for at snuse til
uddannelsen er Plast Internship, hvor de
kommer og bor på skolen en lille uges tid.
Her stiller en række virksomheder, der mangler lærling
op på skolen for at få en snak med praktikpladssøgende lærlinge, og det har vist sig at bære frugt.

Uddannelse i stedet for idræt
For en aften var idrætshallen på Midtjysk Efterskole omdannet til en messe for uddannelse. Nu skulle både elever og forældre have den store tur gennem uddannelsesjunglen. Vejledere fra egnens uddannelsessteder hjalp til.
»Vi har nu holdt vores egne uddannelsesmesser her på skolen i en række år. Det
sparer eleverne for at skulle rejse rundt til de forskellige uddannelsessteder, og så har
de en oplagt mulighed for at få deres forældre med,« siger forstander Bo Thorup.
Efter hans mening er der brug for initiativet, selv om de unge bliver vejledt i valg
af uddannelse hele skoleåret.
»Mulighederne for videre uddannelse forandrer sig hele tiden for de unge i dag.
Mange har ikke tænkt en plan B, og vi vil gerne gøre vores til, at alle sætter gang i
tankerne om, hvad der skal ske, når efterskoleåret er forbi,« siger Bo Thorup.
Alle elever skulle høre om mindst to forskellige uddannelser i løbet af dagen. For
Elisabeth Jacobsen, som kom fra Herning Handelshøjskole, var det specielt godt, at
forældrene var med. Deres rolle som vejledere er blevet større, mener hun.
»I dag skal de unge selv finde ud meget mere om deres valg af uddannelse, og
forældrene kan godt tro om, hvis de tror, at tingene er, som de var, da de tog en uddannelse,« siger hun.

I dag skal de unge selv finde ud meget mere om deres valg af uddannelse, og forældrene kan godt tro om, hvis
de tror, at tingene er, som de var, da de tog en uddannelse, mener Elisabeth Jacobsen fra HHK i Herning.
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En anden stor indsats er DjH’s mange
besøg på skoler rundt omkring i landet,
hvor Peter Kjærsgaard tager ud og fortæller folkeskoleelever, om uddannelsens
krav og udfordringer, og for at give plastmagerlærlingene og virksomhederne mulighed for at mødes og se hinanden lidt
an, arrangerer DjH 2 gange om året ’træffedag’.

3.600 elever og forældre fra 8. klasserne
i Køge Bugt ventes at deltage i UUV’s 9
store ung til ung aftener på ungdomsuddannelserne i december og januar. Ungtil-ung arrangementerne er en ny måde at
sætte fokus på valg af introduktionskurser
til ungdomsuddannelserne og samtidig
inddrage forældrene tidligt i elevernes
valgproces. Alle elever i 8. klasse skal deltage, og deres forældre inviteres til at deltage, i et aften arrangement af tre timers
varighed på en ungdomsuddannelsesinstitution.

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

JORDBRUG

landbrug & haveservice

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

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

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

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

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

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

– en sund og kreativ kostskole

Et særligt tilbud til særlige elever

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

Vi tilbyder:

HØJ OVERGANGSFREKVENS

• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.
• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige
ungdomsuddannelse STU.
Gødvad Efterskole er for elever
med særlige behov eller generelle
indlæringsvanskeligheder.
Se vores resultater på www.goed.dk.

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

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle
30

eftertanken
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Stig R avn
Kasserer og bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening, erhvervsvejleder

Karriererådgivning vs. karrierevejledning
Mit blik bevæger sig op og mod venstre, hvor mur og glas mødes. Op og op, jeg tæller afslutningen på tre indvendige balkoner
med specieldesignede messinggelændere i det store rum. Blikket
glider i frøperspektiv langsomt mod højre og prøver at fokusere
på glasvæggen højt oppe, hvor lyset er stærkest – jeg fornemmer
rådhusparkens høje træer og musikhuset ovre bagved.
Jeg befinder mig sammen med mere end hundrede andre beskæftigelsesmedarbejdere til forelæsning om det østjyske arbejdsmarked i rådhushallen i Aarhus – min opmærksomhed påvirkes af rummet – den indvendige side af Arne Jacobsen og
Erik Møllers mesterlige modernistiske rådhus fra 1941.
”Hvordan rekrutterer en moderne virksomhed? Hvad lægger de
vægt på, hvordan læser de CV? Hvordan skal forskellige målgrupper af ledige sælge sig selv til virksomhederne? Hvordan
kan vi bruge denne viden til at rådgive vores borgere?” Det er
Morten Ballisager, direktør i eget konsulentfirma, der er begyndt
at manuducere os kommunale jobkonsulenter og vejledere, så vi
bedre kan give de ledige en virksomhedsrettet vejledning.
Anledningen er overordnet, at den nye beskæftigelsesreform skal
implementeres i løbet af 2015. I grove træk skal jobcentrene i
meget mindre grad end nu aktivere ledige ved at henvise til konsulentfirmaer som bl.a. Ballisager, og i højere grad og med vægt
på en tidlig indsats føre mange flere samtaler med de ledige. Forsøg har for flere år siden vist, at det er en effektiv metode til at få
ledige, for trinsvis uden andre problemer end ledighed, hur tigere
i arbejde. Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus kommune mener,
det er et realistisk mål at afkorte den gennemsnitlige ledighed
for matchgruppe 1 med én uge.
Jeg får den tanke, at der bliver mindre brug for sagsbehandlerkompetencer og mere brug for vejlederkompetencer i jobcentret. Både i form af viden om samtalemetode og forskellige
delarbejdsmarkeder. Jobcentrets karrierevejledning kommer
måske til at brænde igennem i løbet af næste år!
Morten Ballisager er nået til at præsentere sin virksomhed. Rekruttering, karriererådgivning, outplacement bliver projekteret
op på powerpoint-skærmen, som firmaets vigtigste forretningsområder. Jeg tænker, er det i virkeligheden det samme – altså

karrierevejledning og karriererådgivning? Skal vi til at arve ”andre
aktørers” metoder?
Næste dag på jobcenteret beslutter jeg i en pause, med hjælp fra
Google, at lave min egen lille undersøgelse: Hvornår begyndte vi
egentlig i vejledningsmiljøet at tale om karrierevejledning, og er
det blevet helt accepteret?
I Danmarks Vejlederforening skriver vi nu overordnet om formålet, ”at sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning
på den politiske dagsorden.” I Principper for Etik i Vejledningen
tilbage fra 2006 bruges betegnelsen uddannelses- og erhvervsvejledning. Karrierevejledning bliver først omtalt længere nede i
teksten, når det skal forklares, at vejledningen såvel skal rette sig
mod børn og unge, som mod voksne.
Ifølge Google er karrierevejledning først og fremmest noget,
videregående institutioner beskæftiger sig med. Projekt- & Karrierevejledningen – Københavns Universitet, Karrierecentret på
Aalborg Universitet, RUC, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt kommer bl.a. op. Også a-kasser
beskæftiger sig med karrierevejledning – stadig på det videregående niveau, f.eks. Lærernes a-kasse.
Professionshøjskolerne UCC, VIA m.fl. udbyder en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. I studieordningen står der ikke meget eksplicit om karrierevejledning,
men henvises til karrierevalgsteorier, som også Google udpeger :
Super, Holland, Krumboltz, Gottfredson og Savickas.
En søgning på karriererådgivning viser, at det i langt højere grad
er et gebet for private konsulentfirmaer, men også a-kasser kommer op – først og fremmest a-kasser for højtuddannede og højtlønnede: CA,DM, IDA og Bibliotekarforbundet. En ekstra søgning
på karrierecoaching viser nogenlunde det samme mønster.
Efter tanken efter forelæsningen i rådhushallen bliver, at karrierevejledning og karriererådgivning måske ikke er helt det samme.
Førstnævnte er noget offentlige uddannelsesinstitutioner beskæftiger sig med – og der kan være en tråd til karrierevalgsteorier. Private konsulentfirmaer foretrækker at bruge betegnelsen
karriererådgivning. Deres service bygger i højere grad på erfaringer og konkret viden om, hvordan virksomheder rekrutterer.
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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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