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Længe leve sjove uddannelser!
Tre dage i januar blev DM i Skills afholdt i Bella Center, København. Som sædvanlig var der et væld af aktiviteter, hvor
publikum kunne få et indblik i erhvervsuddannelsernes praksis.
Jeg overværede en del af mesterskabet hos Social- og sundhedsuddannelsen, hvor to studerende skulle passe tre meget
forskellige patienter. Det var både dramatisk, nervepirrende
og nærmest umenneskeligt, at de på 20 minutter skulle nå at
give fru Hansen otte forskellige slags medicin, vende hende,
hente vand og føre en god dialog samtidigt med, at hr. Olsen i
rummet ved siden af skulle have drop (sosu-assistenten skulle
iføre sig heldragt for ikke at påføre patienten bakterier) og
terminalpatienten i det næste rum havde skåret sig voldsomt
på en saks, var faldet ud af sengen og havde angst. Alle tre
patienter havde brug for fuld opmærksom og kyndig pleje, og
hver t et plejetiltag skulle dokumenteres undervejs. Velkommen til virkeligheden!
Udover erhvervsuddannelserne var også en række andre aktører på banen, heriblandt fagforeningerne. FOA uddelte blandt
andet æsker med små hvide piller, hvor der på forsiden stod:
“SOSU-pillen: virker mod kedelige uddannelser”. FOA har en
vigtig pointe med sine reklamepiller, nemlig at praksis gør uddannelser sjovere. Studerende kan godt lide at møde virkeligheden, uanset om de drømmer om en fremtid som sosu-assistent,
blomsterbinder, lærer, fysikprofessor eller it-ekspert. Vi ved det jo
godt. Bare se på de unge i 9. klasse, der i denne tid har mulighed
for at komme på besøgsdage på gymnasierne. Når de har oplevet forskellige gymnasiers skoledage i praksis, er de langt mere

sikre på, hvad de vil og ikke vil. At opleve praksis er sjovt, og det
giver en refleksion, indblik og forståelse, som et informationsoplæg aldrig ville kunne matche.
Det at have det sjovt viser ifølge neuropsykologien, at man
er i gang med at lære noget. Professor Katrin Hjor t fra Syddansk
Universitet påpeger, at vores hidtidige måde at opfatte motivation på måske er helt forker t. Vi har troet, at man først skulle
være motiveret for at kunne lære noget. Men neuropsykologien
viser det modsatte: Når man har det sjovt, lærer man noget,
hvilket giver motivation. Det kunne både ungdomsuddannelser
og videregående uddannelser lære noget af. Hvis hovedformålet
med undervisningen var, at det skulle være sjovt at lære stoffet,
ja så blev der måske heller ikke så lang kø til Studenterrådgivningen og andre velmenende instanser, der på den ene side hjælper
individet, men på den anden side måske også er med til at individualisere strukturelle, uddannelsesmæssige og pædagogiske
problematikker.
Så husk det nu: Gør din undervisning eller vejledning sjov. Så
ved du, at den eller dem, du står overfor, faktisk lærer noget.
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SU

Drengene
halter efter
pigerne
Blandt den ungdomsårgang, som gik i
9. klasse i 2013, vil langt f lere piger end
drenge tage en videregående uddannelse. Det viser den såkaldte Prof ilmodel 2013, som er en fremskrivning af,
hvordan en ungdomsårgang for ventes
at uddanne sig de kommende 25 år.
Hvor 69,4 procent af pigerne fra ungdomsårgang 2013 forventes at gennemføre en videregående uddannelse inden
for 25 år, vil det kun være 55,6 procent
af drengene.
Selvom drengene halter efter pigerne, forventes samlet set 62,4 procent
af ungdomsårgang 2013 at fuldføre en
videregående uddannelse. Regeringens
målsætning om, at mindst 60 procent af
en ungdomsårgang skal fuldføre en videregående uddannelse, bliver derfor igen
nået med årgang 2013. Det samme gælder for målsætningen om, at 25 procent
skal gennemføre en kandidatuddannelse.
29,3 procent af ungdomsårgang 2013
forventes at gennemføre en kandidatuddannelse.

Unge lytter til studievejlederen
61% af de unge siger, at studievejlederen
er blandt deres foretrukne kilde til information, når de vælger uddannelse. Det
viser en ny undersøgelse fra CompanYoung, der har undersøgt unges holdning til ungdomsuddannelse.
Undersøgelsen viser samtidig, at uddannelsernes omdømme og image har
ganske stor betydning for de unges valg.
De unge er samtidig af den opfattelse, at
STX er den uddannelse, der har det bedste image.
30 procent af de unge i undersøgelsen
svarer, at de på et tidspunkt har fravalgt en
uddannelse på baggrund af dens image.

Løntilskud er god forretning

Der er op til 200.000 kroner at hente for samfundet hver gang en ledig kommer i
løntilskud i det private, fastslår ny rappor t fra KORA.
Der er nemlig stor chance for succes, når for eksempel en arbejdsløs mekaniker
får et job med tilskud til lønnen. Faktisk er chancen for gevinst generelt så stor, at politikerne bør undersøge, hvordan jobcentrene kan få flere ledige ind med løntilskud i
erhvervslivet, mener forskningschef Hans Hummelgaard, KORA.
Han foreslår ifølge ugebrevet A4, at man kan overveje at indføre kvoter for, hvor
mange ledige de enkelte virksomheder skal tage ind i løntilskud.
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benspænd for uddannelse
Fremover kan unge over 18 år ikke modtage SU, hvis de tidligere har modtaget
SU til fem ungdomsuddannelser. Reglen
er trådt i kraft pr. 1.1.2015, og gælder
med tilbagevirkende kraft. Eneste undtagelse er unge, der er tilknyttet et Jobcenter, og som får et uddannelsespålæg.
UU-centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er allerede stødt på
de første unge, der har fået besked om,
at de godt kan tilmelde sig en ungdomsuddannelse, men at de ikke kan modtage SU.
Formanden for UU Danmark, Mark
Jensen, påpeger, at de unge, der aktuelt
bliver ramt af SU-begrænsningen, har
begået synden i for tiden ved at melde
sig til flere ungdomsuddannelser, samt
at de har gjor t dette i en tid, hvor der
ikke var SU-begrænsning på antal påbegyndte ungdomsuddannelser. Hverken
UU-vejlederne eller studievejledning på
ungdomsuddannelserne har oplyst de
unge om denne regel - af den simple
grund, at den ikke fandtes.
“Vi er mange, der har haft en klar
for ventning om, at der med de nye SUreglers vedtagelse ville være en samtidig
nulstilling af unges påbegyndte SU-uddannelser fra før reglerne trådte i kraft,
altså ungdomsuddannelser påbegyndt
før den 1.1.2015. Det ville være en fair
behandling af unge, og det ville betyde,
at unge kunne agere og uddannelsesvejledning kunne foregå i forhold til kendte
forhold og kendte regler,” skriver Mark
Jensen i en nytårshilsen.

siden sidst

Kun 23 procent af unge med ufaglærte
forældre får en videregående uddannelse
mod 67 procent fra hjem, hvor mindst den
ene forældre har en kandidatuddannelse.

Forsker kritiserer erhvervsskolereform
Politikerne burde være bedre til at lytte
til eksper terne og lovgive ud fra den
viden, man har forsket sig frem til. Det
mener Peter Koudahl, den første docent
ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Men politikerne overser totalt
forskningsresultaterne.
Ifølge ugebrevet A4 mener Peter Koudahl, at forskningen hidtil har været for
sporadisk og spredt, og det har været for
let for politikerne at overse den, når de
har lovgivet på området.
Blandt meget andet finder han det
direkte dumt, at erhvervsskolereformen
indfører et karakterkrav på 2 i dansk og
matematik som betingelse for, at man kan
starte på en erhvervsuddannelse. Hans
forskergruppen havde vist, at en tredjedel
af dem, der færdiggør en erhvervsuddannelse i dag, ikke ville kunne honorere karakterkravene.

»Der står i den politiske aftale, at karakterkravene er udtryk for et kvalitetsløft og
et signal om, at ikke hvem som helst kan
tage en erhvervsuddannelse. Men der er
ikke belæg for, at det virker. Og der er ingen
grund til at tro, at et 2-tal får nogen som
helst betydning hverken for kvaliteten af en
erhvervsuddannelse eller omverdenens bedømmelse af den,« mener han.
Også den nye regel om, at unge maksimalt må påbegynde en erhvervsuddannelse tre gange er forfejlet, mener Peter
Koudahl ifølge A4.
»Man har lovgivet på grundlag af nogle
fejlagtige tal om frafald, som i virkeligheden handler om omvalg eller afprøvning.
Resultatet er, at unge nu dømmes til at
blive studenter, hvis de er star tet på en
erhvervsuddannelse tre gange uden at
fuldføre. Det, tror jeg, bliver stærkt problematisk,« mener han.

Ti bud på mere mønsterbrud

Trods lige adgang til uddannelse er danske unges sandsynlighed for at få en kandidatuddannelse ti gange så stor, hvis deres forældre har en kandidatuddannelse,
end hvis de har ufaglær te forældre.
Det betyder, at Danmark spilder talent. Derfor er der behov for en indsats for
at rekruttere og understøtte dygtige og motiverede mønsterbryderes gang i det
videregående uddannelsessystem.  
I efteråret 2014 samlede uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten
Nielsen et Mønsterbryderkorps, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan
de videregående uddannelser kan tiltrække, motivere og fastholde unge fra ikkeuddannelsesvante hjem.
Korpset har nu afleveret ti anbefalinger til ministeren. Korpset anbefaler blandt
andet at indsamle forskningsbaseret viden på området, analyser af, hvad nye optagelsesformer på uddannelserne betyder for den sociale mobilitet – samt at undersøge, hvad forældrenes uddannelsesbaggrund betyder for frafald.
»Vi skal blive bedre til at hjælpe denne gruppe unge ind på den uddannelse,
hvor de bedst udnytter deres evner, så de får de bedste muligheder i livet. Nogle
oplever ligefrem en stigmatisering og tror ikke, de er i stand til at tage en uddannelse. Jeg er derfor helt enig med korpset i, at vi skal indsamle viden om, hvad der
virker, så vi kan målrette vores indsats og dele de gode eksempler. Ministeriet er
allerede i gang,« siger Sofie Carsten Nielsen.
Ministeren hæfter sig blandt andet ved Mønsterbryderkorpsets anbefaling om,
at unge fra ikke-uddannelsesvante hjem får en særlig faglig og social introduktion
og dermed en god start på deres uddannelse.

Afstand spiller ringe
rolle for valg af
uddannelse

Ved første øjekast ser det ud til, at afstanden spiller en rolle for, om unge læser videre. De unge, der bor længst væk
fra uddannelsesstederne, uddanner sig
i gennemsnit mindre. Andelen af unge,
der videreuddanner sig, falder med 3
procentpoint, når de har mere end 27
km til en videregående uddannelse, viser
nyt studie i de unges afstand til de videregående uddannelser. Studiet er gennemfør t af Kraks Fond Byforskning.
»Men studiet understreger, at det ikke
skyldes afstanden, men store geografiske
forskelle i forældrenes uddannelsesniveau,« forklarer forsker Elise Stenholt
Sørensen, der i samarbejde med sin forskerkollega Anders Kamp Høst står bag
forskningsstudiet.

Jo længere unge fra ikke-akademikerhjem har til universitetet, desto sjældnere vælger de det.

Forskningsstudiet dokumenterer, at
der er geografisk ulighed i unges valg af
uddannelse. En ulighed, der opstår, fordi
der er store geografiske forskelle i forældrenes uddannelsesniveau. Andelen af
unge fra hjem, hvor mindst en af forældrene er akademiker, er størst i bykommunerne.
Når der stilles skarpt på de unges valg
af uddannelsesretning, viser forskningsstudiet, at der er en sammenhæng mellem afstanden til nærmeste universitet og
den uddannelsesretning, som unge vælger.
Dog gør sammenhængen sig kun gældende for unge med forældre, der ikke har en
lang videregående uddannelse. Andelen af
unge fra ikke-akademikerhjem, der tager
en uddannelse på et erhvervsakademi
eller en professionshøjskole, stiger fra
26 pct. til 33 pct., når afstanden mellem
bopæl og nærmeste universitet stiger fra
under 4 km til 54 km og derover.
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tekst //
Torben elsig-pedersen

Forældreformand:

Forældre kan ikke kvalificere
deres børns uddannelsesvalg
Forældre føler ikke, de er klædt på til i højere grad at påtage sig uddannelsesvejledningen, viser en undersøgelse. Foreningen Skole og Forældre forudser både forkerte valg, og
at mange unge ikke bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse
i tide. Interview med Mette With Hagensen, formand for
Skole og Forældre
FAKTA
Magasinet Skolebørn, der udgives af Skole
og Forældre, har spurgt 800 forældre, hvordan de har det med at spille en større rolle
i børnenes uddannelsesvalg samtidig med at
færre unge skal have individuel vejledning.
76 procent af forældrene føler sig ikke klædt
på til opgaven.
Undersøgelsen viser desuden, hvordan forældrene gerne vil støttes:
68 %	S amtale med en uddannelsesvejleder
60 %	Informationsarrangementer med
repræsentanter fra de forskellige uddannelser.
47 %	Workshops sammen med mit barn
med en uddannelsesvejleder.
7 %	Besøg på forskellige ungdomsuddannelser.
45 %	Information på nettet.
39 %	S amtaler med mit barns lærere.
27 %	Et minikursus fx om aftenen
10 %	Vejledning fra en uddannelsesvejleder
over telefon eller chat.
1,7%	Jeg har ikke brug for hjælp.

_01.
Forældrene skal fremover spille en større rolle i vejledningen.
Hvad synes du om det?
Forældrene vil naturligvis gerne være en del af beslutningen
om deres børns uddannelsesvalg. De kan vejlede med hjer te
og kærlighed, men har ikke den samme indsigt i de forskellige
uddannelser, som vejlederne har. Det bekymrende er, at forældre også har ansvar for at få gennemfør t selve tilmeldingen.
Ydermere er mange forældre slet ikke vidende om deres nye
opgaver og ansvar. Min frygt er derfor, at mange unge ikke
bliver tilmeldt uddannelsen til tiden.
_02.
76 procent af forældre siger, de ikke er klædt på. Hvordan tolker
du det svar?
Som forældre vil vi gerne, fordi det handler om vores børn,
men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Det kan komme til at betyde, at forældre vejleder deres børn hen til det, de selv kender
og det de selv kommer fra, fremfor til det, som er den rigtige
uddannelse for netop deres barn.
_03.
Hvad synes du om reformerne på vejledningsområdet, hvor flere
børn overlades til kollektiv vejledning?
Kollektiv vejledning er som sådan ikke et problem, men problemet er at den individuelle vejledning forsvinder for de fleste
unge, Disse unge har også brug for en samtale, hvor de bliver
udfordret i deres valg, fremfor at de sidder i en kollektiv vejledning. Samtalen med en kvalificeret modpar t, der kan stille
spørgsmål til refleksion, og som kan konfrontere, kommer til
at mangle.
_04.
Er det ikke godt, at forældrene får et større ansvar?
Jo, det er fint, at forældrene er mere på banen, men det burde
være sammen med vejlederen. Forældre har hjer tet med og
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der vil stå mange unge ved deadline for tilmeldingen til ungdomsuddannelserne, uden at de er blevet tilmeldt. Så kommer
opgaven alligevel til at ligge i vejledningssystemet.
Så det handler om, at der er råd og vejledning på informationsmøder med forældrene, og at der er god information om,
hvem forældrene kan kontakte, hvis de løber ind i problemer.
Men det skal gøres meget synligt der, hvor forældrene færdes,
hvis det skal virke.
_07.
Når der ikke er en vejleder til at udfordre, vil flere så blive påvirket af mors fordomme?
Ja, det er en risiko. Derfor påhviler der også ungdomsuddannelserne en ny opgave her, hvor de i højere grad bør stille de
unge og deres forældre spørgsmål til refleksion. Hvorfor tror
du, at det her er en god uddannelse for dig? Ungdomsuddannelserne kan i højere grad påtage sig opgaven med at skabe
refleksion inden uddannelsesvalget. Ungdomsuddannelserne
må trods taxameter tilskud også have en interesse i, at de unge
netop vælger det, de er motiverede for at gå i gang med. Det
er jo ikke optimalt for en ungdomsuddannelse at få unge ind,
som kommer fordi moderen eller vennerne synes, det er en
god uddannelse. Det vigtigste er, at eleverne kommer på den
rigtige uddannelse, fremfor at ungdomsuddannelsen får fyldt
holdene op.
Det harmonerer ikke ret godt at begrænse adgangen til en persolig vejledningssamtale med, at flere skal vælge erhvervsrettede udannelser. For hvor skal den unge
så blive konfronteret i sit uddannelsesvalg, spørger Mette With Hagensen, formand
for Skole og Foældre.

forståelse for deres egne børn, mens vejlederen har en diplomuddannelse og viden om både uddannelse og samtale. For
forældrene kommer det til at handle om at udforske mulighederne, så de tager ud på åbent hus på ungdomsuddannelserne,
ikke kun de oplagte steder, men måske også kigger på det, man
ikke kan forstille sig som en mulighed. Samtidig burde der være
mulighed for sparring med en vejleder efterfølgende. Noget
kan sikker t godt foregå digitalt, men også ved at den unge kan
opsøge vejledningen på skolen.
_05.
Hvad er løsningen?
Jeg er klar over, at ressourcerne ikke er uendelige. Men i en
optimal løsning er der mulighed for en personlig samtale og for
dialog med kompetente vejledere undervejs i forløbet.
eVejledning kan anvendes til en del, men det kræver, at forældrene kender muligheden. Der er mange forældre som ikke
har kendskab til, hvor meget større deres opgave og ansvar
er blevet i vejledningen, og samtidig har mange ikke viden om,
hvor de kan finde informationer, herunder at eVejledning er en
mulighed. Det er et problem og en stor udfordring.
_06.
Forældrene får ansvaret for den elektroniske ansøgning – vil det
få social betydning?
Jeg tror ikke kun vi skal frygte en social slagside, for der er
mange forældre uanset samfundslag, der har svær t ved at vænne sig til de digitale løsninger. Mange er gode til at bruge netbank, men digitale løsninger i forhold til det offentlige er svær t
tilgængelige for mange. Min bekymring er, at vi kan risikere, at

_08.
Politikerne ønsker at flere vælge en erhvervsuddannelse. Hvordan
tror du det går, når forældrene skal spille en større rolle?
Vi ser i undersøgelser, at forældre ønsker at deres børn får en
gymnasial uddannelse med det argument, at der så er noget at
falde tilbage på. Jeg kan frygte, at målet om flere i erhvervsuddannelserne bliver svær t at nå, hvis de unge ikke udfordres så
meget på deres uddannelsesvalg. Derimod vil unge, der har karaktersnittet til at komme ind på en gymnasial uddannelse, nok
tænke, at når de har kvalifikationerne, så må de også benytte
sig af muligheden, fordi det opleves som den sikre vej.
Problemstillingen forstærkes yderligere, fordi mange forældre
ikke ved, at man med en erhvervsuddannelse også kan uddanne sig videre og ende med at få en kandidatuddannelse.
Der mangler viden om, at der er mange veje til kandidaten.
_09.
Hvad er god vejledning for dig?
Det er både viden om mulighederne, men også udfordring i
det valg, man tror er det rigtige. Vejledningssamtalen skal sikre,
at den unge udfordres, så han eller hun bliver forvirret på et
højere niveau. Processen skal naturligvis ende ud i, at den unge
bliver afklaret og kan tage en god beslutning.
_10.
Har du selv fået vejledning i din skolegang og rokkede den ved dit
uddannelsesvalg?
Jeg husker ikke vejledningen i folkeskolen, udover at min klasselærer sagde, jeg skulle være sproglig student. Det blev jeg
så, men endte senere med en økonomisk uddannelse fra Handelshøjskolen og underviser i dag i handelsgymnasiet. Midt i
2.g. kontaktede jeg vejlederen i gymnasiet og sagde, at jeg ville
være optiker. Hun kiggede på mig og sagde, at hvis jeg skulle
noget i den retning, så kunne jeg blive øjenlæge. Og så var den
vejledningssession slut.
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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,

N
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ingen
iPa

at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.

d4
til all (32 GB)
e ele
ver

Fiber
ne
i alle t Inte
rn
elevmed et
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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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HOLDSTART
FORÅR 23 uger
(start januar)

Vi giver
aldrig op...

EFTERÅR 19 uger
(start august)
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45
Erhvervs- og
uddannelsesrettet
– især for
ordblinde

HOLDSTART
Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Nedtælling til 15. marts

– MinFremtid støtter i valgprocessen

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Det er en vild vejledningstid, vi lever i
De unge skal vælge uddannelse. UU skal stå for den kollektive vejledning.
Skolerne og UU skal undervise i Uddannelse og Job. Forældre skal støtte de unge
Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
i processen.
Opskrifter og inspiration til UU, skoler og forældre
Det anerkendte værktøj MinFremtid understøtter valget af uddannelse med afklaring og information om uddannelser og job.
Som noget nyt får du både opskrifter og inspiration til, hvordan
MinFremtid kan bruges direkte i UU, i skolen og i hjemmet.
Prøv MinFremtid gratis
Få en gratis prøveperiode på MinFremtid nu. En licens giver
adgang for både vejledere, lærere, elever og forældre.
Læs mere på schultz.dk/minfremtid eller kontakt os for mere
information.
Schultz Job og Uddannelse er Nordens største private aktør inden for
hjælp til uddannelses- og erhvervsvejledning .
Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk
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Pendlere

TEKST //
SVEND KROGSGA ARD JENSEN
Foto //
colourbox

Pladsbillet til vejledning
Studerende pendlere får tilbud om
vejledning i toget mellem Slagelse og
København
Irritationer og overfyldte tog rimer for de fleste. For mange er
det et nødvendigt onde at spilde tiden med flere timers daglig
transpor ttid. Og hvis man så oven i købet skal stå op på rejsen,
kan de færreste finde noget at skåle for.
For blandt andet at råde bod på dette giver Syddansk Universitet, Campus Slagelse nu 32 studerende mulighed for en noget mere
positiv rejseoplevelse. Siddepladser er reserveret, og vejledere ved
universitetet sørger for, at rejsen får et relevant indhold.
»Midt i mar ts forsøger vi os med at lave vejledning i toget
mellem Slagelse og København,« siger karrierevejleder Trine
Møller og tilføjer, at initiativet er et forsøg på at skabe større
opmærksomhed om universitetets vejledningstilbud.
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Manglende interesse for vejledning
»Rigtig mange studerende ved Campus Slagelse er pendlere,
og vi ved for eksempel, at kun 150 af op mod 1000 studerende
har postadresse i Slagelse,« siger Trine Møller som en af forklaringerne på det nye initiativ.
»Vi har desuden haft meget få tilmeldinger til vores vejledningsarrangementer og oplevet, at mange af de få tilmeldte er
udeblevet,« siger hun og forklarer at Campus Slagelse på den
måde adskiller sig fra Syddansk Univesitets fire andre campus´er,
hvor interessen for vejledning er langt større.
»Der er således ikke noget, der tyder på, at det er det faglige
niveau i vejledningen, der fejler noget,« siger Trine Møller.
Tænke ud af boksen
»Vi tilbyder klassisk studie- og karrierevejledning, hvor vi fokuserer på trivsel, studieteknik, valg undervejs i studiet, på
hvad de studerende lærer, og på hvad de kan bruge deres

Pendlere

I Slagelse er det svært at skabe
den nødvendige opmærksomhed
om vejledningen, derfor har vi
forsøgt at tænke ud af boksen.
uddannelse til,« siger Trine Møller og for tæller, at vejledningen
båre er individuel og foregår via kollektive arrangementer, og
at vejlederne er på campus og altid har en åben dør, så folk
kan droppe ind.
»Men i Slagelse er det svært at skabe den nødvendige opmærksomhed om vejledningen, derfor har vi forsøgt at tænke ud
af boksen,« siger hun og forklarer, at 15.56 fra Slagelse til København ifølge DSB er den mest belastede afgang, og at universitetet
derfor har reserveret en hel afdeling af toget, hvor der tilbydes
knap en times vejledning.
Fokus på pendlertilværelsen
Selve vejledningen bliver en form for gruppevejledning med
fokus på, hvordan man kan få sin hverdag til at hænge sammen,
når man er pendlende studerende.
»Hvordan prioriterer man sin tid? Kan man skrue op for noget og ned for andet? Og hvad bruger man egentligt af tid på sit
studie? Sådanne spørgsmål vil være centrale i arrangementet,«
siger Trine Møller og tilføjer, at der desuden vil blive præsenteret
en oversigt over hvilke muligheder, man har for selv at præge sit
studie. Endelig er det planen at give en introduktion til hvordan
man mere generelt kan få udbytte af et studieliv som pendler. »Vi
oplever, at mange studerende opfatter det som negativt at være
pendler. Vi vil derfor gerne gennem nogle forskningsbaserede artikler om pendlerlivet gøre de studerende opmærksomme på
andre vinkler,« siger hun.

»Vi vil på kort sigt kalde projektet en succes, hvis der er tilstrækkeligt med studerende der melder sig, men på på den lange bane ser vi meget gerne en øget
interesse for vejledningen generelt,« siger Trine Møller.

BØGEVANGSKOLEN
- E N G O D S TA R T PÅ V O K S E N L I V E T

Rigtig mange studerende ved
Campus Slagelse er pendlere, og
vi ved for eksempel, at kun 150
af op mod 1000 studerende har
postadresse i Slagelse.
Også andre nytænkende projekter
»Vi har med det her initiativ forsøgt at se lidt anderledes
på vejledningen, og vi har fået uforbeholden støtte til projektet
fra ledelsen, der er meget opmærksomme på, at de studerende
trives,« siger Trine Møller og tilføjer, at vejlederne ved Syddansk
Universitet også har søsat et initiativ kaldet WEBinar, hvor de
studerende via et vir tuelt klasselokale har fået oplæg, chattet, og
besvaret spørgeskemaer samt sammenlignet egne svar med de
gennemsnitlige – alt sammen med fokus på, hvordan den studerende kan etablere en balanceret hverdag.
»Vi har fået rigtig god respons på det projekt, og det håber
vi selvfølgelig også at få på vejledningen i toget. Og responsen
må så afgøre om og i hvilken udstrækning vi skal gentage det,«
siger Trine Møller.

STU MED SIGTE PÅ
ARBEJDE OG LIV
Vi tilbyder en samlet pakke, til unge med særlige behov.
Vores fokus ligger på at klargøre eleverne til et
selvstændigt voksenliv.

BØGEVANGSKOLEN
- E N G O D S TA R T PÅ V O K S E N L I V E T

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE
TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK
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På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

Tilbyder nu
Helt ny

Idrætsmedhjælper
Uddannelse

For unge med særlige behov
Se mere på www.ieu.dk eller ring til skolen på tlf. nummer
62208802
Send evt. en mail til ieu@ieu.dk

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.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.
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Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

Oplæring på egne værksteder. Musik
Hverdagslæring. Interne og ekstern

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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Aspergers

TEKST //
Henrik Sporon

Fast job i IT-branchen
Rasmus Boie Jørgensen har en historie,
der ligner andre unge med Aspergeres.
På trods af en god begavelse samt en
særlig evne til at fokusere og lære nyt
meget hur tigt, forlod Rasmus sin ungdomsuddannelse og gik i stå.
»Efter folkeskolen, som jeg karaktermæssigt ikke kan prale af, begyndte jeg
på Teknisk Skole. Men det duede slet ikke
for mig. Det var et totalt kaotisk sted. Lærerne kom og gik som vinden blæser, lektioner blev flyttet rundt, hver dag nye forsinkelser og sjusk. Mine klassekammerater

tog det meget afslappet, men den slags
kaos har jeg som asperger det ikke godt
med. Så jeg droppede ud uden at vide,
hvad jeg så skulle lave,« for tæller Rasmus,
som i dag er 22 år.
»Så opdagede jeg, at der var noget, der
hed AspIT, som nærmest var skræddersyet
til mig. Sammen med min sagsbehandler i
Aarhus Kommune, begyndte jeg processen
med at blive visiteret, afklaret og optaget. En
lang, men vigtig proces for alle parter. Det
er en dyr uddannelse, og jeg er rigtig glad
for, at jeg nu kan bevise overfor alle dem,

der troede på mig, at det har været det hele
værd. Resultatet er nemlig, at jeg samme dag
som jeg fik mit eksamensbevis, er i fast job.
Nu kører jeg selv, som man siger, og er ikke
længere afhængig af kommunen. AspIT var
min unikke chance.«
I dag arbejder Rasmus Boie Jørgensen
hos firmaet Earmaster i Egå, som laver hørelæreprogrammer til både Windows og
Mac. »Jeg står for vedligeholdelsen af hjemmeside, server og e-shop, firmaets vitale
dele. Det er mit første rigtige job, og jeg har
tilmed selv ansvaret for, at det hele funge-

Unge med Aspergers
syndrom går fra ledighed til et meningsfuldt
liv via den 3-årige ituddannelse AspIT

Jonas har Aspergers og er ansat hos NOVAX
Forestil dig at få den forker te besked,
når du venter på svar fra din læge. For
eksempel, at du har en sygdom, der er
værre end du troede. Nej, vel, det går
ikke, at der er fejl og sjusk i patientjournalerne hos lægen. Derfor gør læger og
fagpersonale rigtig meget ud af at sikre
systemerne mod fejl. Èn af de virksomheder, der ofte bliver valgt af praktiserende læger og privathospitaler til levering af elektronisk journalstyring i høj
kvalitet, er danske NOVAX i Århus. Og
her er unge Jonas Skotte, der har Aspergers Syndrom, ansat i kvalitetssikringsafdelingen.
»Jonas præsterer hver dag en meget
værdifuld indsats for os. Hans opgave består blandt andet i at teste funktionaliteten i vores programmer, og det gør han
med meget stor præcision. Det betyder
optimering af vores produkter, der hver
14

dag bruges af læger og sundhedspersonale over hele landet. Jonas ser alt det, vi
andre overser. Selv den mindste pixelfejl
opdager han. Og han prøver virkelig alle
muligheder og faldgruber af, inden han
sender tingene videre, han løser sine opgaver til UG med både kryds og slange,«
fortæller Karin Dalberg, Udvikler hos NOVAX A/S og mentor for Jonas.
Ud over at levere et stykke arbejde af
meget høj kvalitet, er Jonas også meget
pligtopfyldende, og hans medfødte perfektionsgen passer perfekt til virksomheden. Et lille eksempel: En dag, hvor han var
ved at komme for sent, som han ellers
aldrig gør, fordi bussen var forsinket, tog
han en taxa for at være der til tiden. Også
på det sociale felt fungerer Jonas godt nu,
selvom det er et område, der blev arbejdet en del på i star ten.
Karin Dalberg for tæller, at Jonas og hun

brugte en del tid i star ten på at afstemme
forventningerne. For eksempel var Jonas
usikker på sin rolle i hverdagens pauser
på jobbet. Altså, hvornår smalltalker man
og hvornår gør man ikke osv. Derfor var
de i star ten også to mentorer på opgaven
med at få Jonas godt fra star t – én på det
faglige, og én på det sociale.
»Det krævede meget af os i star ten,
men det har været det hele værd. Jonas er
i dag en værdiskabende, og samtidig meget loyal medarbejder. I dag er der ingen
hos os, der tænker over, at Jonas er asperger. Faktisk betyder hans diagnose, at han
er oprigtig, direkte og siger tingene lige
ud, og det kan vi andre såmænd godt lære
noget af,« siger Karin Dalberg.
Fra sofaen til egen lejlighed og bil
Hvad så med Jonas, trives han med en
diagnose i en virksomhed, der sætter

Aspergers

rer 24/7 – vores kunder kommer nemlig fra
hele verden, og handler i vores e-shop uafhængig af hvad klokken er i Egå.«
Hos Earmaster har holdningen i flere år
været den, at det har været vigtigt med en
vis mangfoldighed i medarbejderstaben. For
eksempel flere nationaliteter, flere sprog,
unge og ældre medarbejdere osv.
»Mangfoldighed giver udvikling til den
enkelte. Vi inspirerer hinanden, og da vores kunder kommer alle steder fra, må vi
også gerne afspejle det internt. I mange
store internationale virksomheder med

fokus på service stræber man efter, at
kundeprofil ligner medarbejderprofil.
Derfor var jeg også åben, da AspIT Østjylland henvendte sig med en helt ny slags
medarbejderprofil i relation til en praktikplads,« for tæller direktør og indehaver
Hans Hardal Jakobsen, fra Earmaster.
»At få en ung medarbejder med talent
og interesse for IT, med sans for præcision,
gode koncentrationsevner og en hur tig
indlæringsevne; det lyder jo næsten for
godt til at sige nej til. Så selvfølgelig kom
Rasmus med på holdet, og meget hur tigt

Jeg lærte at tænke på mine nye kolleger
som nye venner, og så gik det hele fint.

så store krav til præstation og kvalitet.
Svaret er entydigt ja. Der er tale om en
ung mand, der ikke kun har fundet sin
helt rette hylde, men også nyder hverdagen med kolleger og udfordringer, og
på privatfronten har Jonas nu fået både
egen lejlighed og bil. Og spørger man
den 24-årige mand om jobbet, er det
interessant nok det sociale aspekt, han
nævner først.
»Jeg har det rigtig godt, sådan hele
vejen rundt. Jeg er glad for samarbejdet
med mine kolleger, de er meget venlige,
faktisk hjer telige, og vi har et fremragende
teamwork. Jeg lær te at tænke på mine nye

kolleger som nye venner, og så gik det
hele fint. Nu vil jeg gerne blive her i så
mange år som muligt, og undervejs gøre
mig endnu bedre til det, jeg laver, og samtidig få nye opgavetyper,« siger Jonas, der
stadig bor i Syddjurs Kommune, som var
den kommune, der i sin tid fik Jonas ind på
AspIT uddannelsen i Aarhus.
»Uden AspIT uddannelsen havde jeg
siddet derhjemme og ventet på, at et eller
andet ligegyldigt job skulle dumpe ned til
mig. Jeg havde sikker t ikke haft bil og lejlighed, og jeg havde levet et isoleret liv uden
social kontakt. På AspIT lærer vi aspergere
at håndtere de sociale udfordringer på en

stod det klar t for mig, at Rasmus kunne
blive en værdiskabende medarbejder.
Derfor tilbød jeg ham fastansættelse.«
Rasmus´ indlæringkurve er stejl, nærmest lodret.
»Så snar t Rasmus har fået at vide, hvad
han skal gøre, så sidder det fast, og så kører han selv. Han er meget selvstændig.
Hos Earmaster har vi masser af arbejde,
der netop passer til det, som Rasmus kan.
Og mit bud er, at rigtig mange virksomheder kan få stor værdi af at ansætte eleverne fra AspIT.«

arbejdsplads. Faktisk hjælper de os med
alt.«
Uddannelsen bliver hele tiden justeret,
tilpasset og forbedret. Mere end 80 procent af eleverne kommer i job.
»Jeg er stærkt ordblind, og klarede
mig derfor meget dårligt i faget dansk i
folkeskolen. Faktisk så dårligt, at min folkeskoleeksamen og karakterer i netop
dansk satte en stopper for at komme i
ungdomsuddannelse. AspIT var helt klar t
min redning,« for tæller Jonas Skotte.
Vil du høre mere om, hvad AspIT
kan gøre i forhold til individuelle
personer med autismespektrumsforstyrrelse, så kontakt meget gerne
afdelingskoordinator og specialkonsulent Linda Bjerg, AspIT Østjylland
på lib@aspit.dk.
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Vejlederprofilen

Tekst //
SVEND KROGSGA ARD JENSEN

Alderen et plus i vejledning

PROFILEN
Henning Jørgensen
Er 63 år og har oprindeligt en kontoruddannelse, men vejledning har været
en stor del af hans arbejde i godt 30
år. De seneste 11 år har han arbejdet
i HK , og ak tuelt sidder han som uddannelseskonsulent/vejleder i HK Hovedstaden. Tidligere har han arbejdet
med kontanthjælpsmodtagere og f lygtninge/indvandrere og har under vist på
en række statslige og private uddannelsesinstitutioner.
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Henning Jørgensen sætter pris på den sikkerhed og autoritet, cirka 30 års erfaring med
vejledning giver. Det er
mødet med mennesket,
der betyder noget, og
han glæder sig hver dag
til at komme på arbejde
Mødet med et andet menneske. Den
nødvendige
forventningsafstemning.
Den respektfulde afklaring. For troligheden. Og det at kunne hjælpe en andet
menneske på vej, og se lyset blive tændt
i ellers matte og opgivende øjne, er det,
der driver 63-årige Henning Jørgensen
som vejleder. Omkring 30 år har han på
bagen i vejledningssammenhæng, og han
synes, at erfaringen er god at have med
sig.
»Jeg synes, jeg er blevet bedre med
alderen. Den gør mig mere sikker og giver også en vis autoritet,« siger han og
forklarer, at han i det daglige arbejde som
uddannelseskonsulent/vejleder i HK Hovedstaden møder folk i alle aldre og med
vidt forskellig baggrund.
»Efterhånden har jeg en bred viden, som
gør, at jeg kan hjælpe folk uanset hvilken udfordring og baggrund, de kommer med,« si-

ger han og forklarer, at vejledningen har fået
en mere og mere fremtrædende plads i HK
Hovedstaden de senere år.
De gode resultater rygtes
»Tidligere var jeg alene om vejledningen,
men nu har jeg en kollega, og alligevel er
der op til tre ugers ventetid på at få vejledning, så der er rift om os,« siger Henning Jørgensen, som let kunne se også
en tredje kollega. Sådanne planer er der
dog ikke aktuelt.
»Vi vejleder meget bredt. Det kan
være folk i arbejde, som gerne vil kvalificere sig til at varetage andre opgaver, eller
det kan være folk, der er sagt op og gerne
vil videre til et andet job. Og vi får gode
tilbagemeldinger,« siger han og fortæller,
at medlemmerne i evalueringer er særdeles tilfredse med den vejledning, de har
modtaget.
»Det går jo fra mund til mund, og ofte
er det endda sådan, at der er medlemmer, som lige præcist ønsker mig, fordi de
kender nogen, der har haft gavn af min
vejledning. Det er jo ret positivt,« siger
Henning Jørgensen og forklarer, at de 100
til 150 kollegaer i organisationen desuden
bliver mere og mere opmærksomme på,
at vejledningen kan hjælpe folk videre.
»Og så er der jo cirka 85.000 medlemmer, som potentielt kan henvende
sig,« siger han og tilføjer, at han trods arbejdspresset altid sætter god tid af til den
enkelte vejledning.

Vejlederprofilen

Jeg kan ikke altid love, at det bliver,
som vi gerne vil have det, men jeg
kan sørge for, at den vejledte altid
er klædt på til at fremlægge sin sag,
og det gør jeg.

Vejledning kræver god tid
»Jeg afsætter altid halvanden time til en
vejledning og har vel en 10 til 15 individuelle vejledningssamtaler om ugen. Det
er vigtigt at give sig den nødvendige tid,
for det er jo folk, der har væsentlige udfordringer, som opsøger os,« siger Henning Jørgensen og for tæller, at han gør
meget ud af at forventningsafstemme, så
der er klare linjer.
»Jeg grænser altid af og fortæller, hvad
de kan forvente fra mig, og jeg går ikke ind
i noget personligt eller sygdomsforhold.
Jeg er ren uddannelses- og arbejdsmarkedsvejleder,« siger han og tilføjer, at der
indlysende nok altid opstår en vis fortrolighed i en vejledningssituation, og at det
kan betyde, at nogle begynder at lukke op
for en række personlige problemer.
»Men det skal jeg ikke involveres i, så
det får jeg hur tigt lukket af. For mig handler det om at udstyre fok med en plan og
en række værktøjer, som de kan arbejde
videre med, og ofte går det jo rigtig godt,«
siger han og for tæller, at han altid går efter, at folk selv tager ansvar for deres plan,
men der kan være nogle, der er så langt
ude, at de skal håndføres.
»Mange trænger bare til et lille skub,
mens andre skal have et decideret spark
bagi, og jeg kalder gerne en spade for en
spade og kan godt finde på at sige til folk,
at de nok skal ”lette røven”, hvis ikke de
vil ende i et stor t hul,« siger han og fortæller, at han er meget glad for arbejdet.

>>>

>>>
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Vejlederprofilen

Det har været sjovt og spændende og givet god
mening at få sat teori på det, man går og gør, men
ellers handler det om learning by doing og om
sparring med min kollega.

Brede erfaringer
Han arbejder på elvte år som uddannelseskonsulent/vejleder i HK. Aktuelt
er han ansat i HK Hovedstaden, men
begyndte i sin tid i en nordsjællandsk afdeling.
»Jeg blev ansat til at starte en uddannelsesafdeling, men havde noget vejlederbaggrund i tasken, og derfor blev det ret
hur tigt en afdeling med åben vejledning,
og siden er min vejlederprofil blevet brugt
rigtig meget i HK,« siger han og fortæller,
at han tidligere i sin karriere har arbejdet
med vejledning i forbindelse med etableringen af en daghøjskole, i et ministerielt
projekt for flygtninge, har undervist på
både private og statslige uddannelsesinstitutioner samt arbejdet med aktivering af
kontanthjælpsmodtagere.
»Jeg trækker rigtig meget på min erfaring, men har også noget teoretisk ballast,« siger han og peger her på en toårig
deltidsuddannelse i vejledning, der var
forløberen for den nuværende diplom: En
forsøgsuddannelse som han omkring årtusindskiftet tog på det, der dengang hed
Danmarks Erhvervspædagogiske Læringsanstalt.
»Det har været sjovt og spændende og
givet god mening at få sat teori på det,
man går og gør, men ellers handler det
om learning by doing og om sparring med
min kollega,« siger han og fortæller, at han
er meget glad for, at han med tiden bliver
brugt målrettet til det, han er bedst til.
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Spidskompetencerne bliver brugt
»Jeg laver stor t set ikke administration
mere, og det er dejligt at blive brugt til
det, man er god til. For eksempel er jeg
med til at udvikle nogle af organisationens tilbud,« siger han og for tæller, at
han i forbindelse med lukningen af METRO har taget initiativ til at etablere en
række efteruddannelsestilbud til 700
afskedigede medlemmer. Han har stået
for at søge en række varslingsmidler og
udvikle et tilbud til medlemmerne, så de,
mens de stadig er ansat, efteruddannes
og hjælpes på vej til andre jobs.
»Det har både været arbejde på det
strategiske plan, men også reelle møder
med folk, hvor vi har siddet ude på arbejdspladserne og givet vejledning. Der
er jo altid flydende grænser for, hvornår
noget er vejledning, men her har der bestemt været tale om vejleding,« siger han
og tilføjer, at jobbet som vejleder også
har sine udfordringer.
Systemer og lovgivning i vejen
»En af de mest udfordrende ting ved
vejledningsarbejdet er, at man arbejder
under systemer og lovgivning, som man
ikke har indflydelse på,« siger han og peger på, at han som vejleder ikke er den
eneste faktor i ligningen.
»Nogle gange kan det, jeg peger på,
kun give pote, hvis det kommer igennem
hos en kommune eller en arbejdsgiver, og
det har jeg jo ikke indflydelse på,« siger

han og for tæller, at det så handler om at
forberede folk ordentligt og for tælle, at
de selv står med aben.
»Jeg kan ikke altid love, at det bliver, som
vi gerne vil have det, men jeg kan sørge
for, at den vejledte altid er klædt på til at
fremlægge sin sag, og det gør jeg,« siger han
tilføjer, at folk mange gange har ideer og
drømme, som ikke er lige realistiske.
«Det drejer sig jo ikke om at lukke
folks drømme ned, men man er nødt til
at melde klar t ud, så de ved, hvad de selv
skal gøre, og i den sammenhæng tror jeg,
det er godt at være ærlig og klar i sin
kommunikation,« siger han
Jeg skal smides ud
»En god vejleder skal være åben og ærlig,
men også klar og præcis, og mange gange
handler det vel i virkeligheden om at være
en god menneskekender,« siger Henning
Jørgensen og peger på, at erfaring og alder helt indlysende hjælper i den sammenhæng.
»jeg er sikker på, at mine mange år
som senior træner i håndbold også har
hjulpet mig i den sammenhæng. Der har
jeg jo både arbejdet med engagement,
motivation og konflikthåndtering, og det
har givet en rigtig god forståelse for, hvordan unge mennesker tænker,« siger han
og er indstillet på at blive ved i jobbet
mange år endnu.
»De kommer nok til at smide mig ud,«
siger han.
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Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)
Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

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

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

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

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

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk
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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 attitude
er vejen til en praktikplads
Virksomheder vurderer
unge på, om deres attitude matcher det pågældende fag, viser ny afhandling
Louise Veje Hvitved har netop forsvaret
sin ph.d.-afhandling om elevattituder i
erhvervsuddannelserne ved Forskningsprogrammet Livslang Læring, Institut
for Uddannelse og Pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet. En afhandling, som
er meget interessant i vejledningssammenhæng – også ud over de vejledere,
der vejleder til eller i erhvervsuddannelserne.
Formålet med forskningsprojektet har
været at belyse, hvordan erhvervsskoleelevers attituder har betydning for, om de
bliver genkendt som ”rigtige erhvervsskoleelever”.
Projektet undersøger, hvordan lærerne
formidler til eleverne, hvad der er pasende
attituder og hvilke normer, lærerne vurderer eleverne ud fra. Der er således fokus
på at undersøge betingelserne for, at eleverne kan tilegne sig passende attituder.
Ph.d.-afhandlingen viser, at en væsentlig
del af fagligheden på erhvervsuddannelserne udgøres af, at eleverne fremviser
en passende attitude, og afhandlingen er
således blandt andet et interessant bidrag
til arbejdet med at forebygge frafald.
Attitude defineres i afhandlingen som
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”alle de måder, som en person handler og
fremstår på. Attituden omfatter de ydre
signaler, som en person sender til omverdenen, og attituden er omskiftelig i og
med, at den let kan ændres … Det er et
udefra blik på attituden. Attitude dækker
over det socialt accepterede og det socialt ikke accepterede. Det er konteksten,
der afgør, hvad der er socialt acceptabelt
eller uacceptabelt. At kunne fremvise en
passende attitude vil kræve, at personen
forstår det særlige ved situationen, og
at vedkommende kan modificere sin adfærd” i forhold her til (side 70).
Det empiriske grundlag er feltarbejde
på grund- og hovedforløb på henholdsvis
frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelsen. Disse tre uddannelser er valgt
for at afspejle forskellighed med henblik
på indgang, fag og køn.
Datamaterialet er mangefacetteret
og omfatter elevinterviews blandt andet
baseret på fotos, lærerinterviews baseret
på videooptagelser af undervisningen, og
feltobservationer.
I afhandlingen fremhæves, at der ikke
kan generaliseres fra de tre uddannelsescases til uddannelserne på landsplan. Men
det vises også, at der i afhandlingen er
identificeret logikker, der afspejler sig i de
respektive uddannelser i hele landet.
Tilgængelig og fængende
Indledningsvist placeres dette forskningsprojekt i forhold til andre forskningspro-

jekter med fokus på frafald i erhvervsuddannelserne, herefter følger et kapitel om
det særlige i erhvervsuddannelserne. Afhandlingens teoretiske grundlag præsenteres, nemlig Lave og Wengers situerede
læringsteori, Bourdieus praktikteori, Goffmans sociologiske teori og Bernsteins uddannelsessociologiske teori. I forlængelse
heraf redegøres der for de ovennævnte
metoder og deres relevans. For hver af de
tre erhvervsuddannelser udfoldes analyse
af attitudens betydning i forhold til den
konkrete faglighed. Hvert af disse kapitler
rundes af med en sammenfatning af de
normer, der gør sig gældende for den pågældende uddannelse, og de elevattituder,
der anerkendes som passende. Afhandlingens konklusion runder projektet af.
Analysekapitlerne præsenterer løbende mange citater fra interviews samt
feltobservationer, hvilket dels gør analyserne nemme at følge dels bidrager til, at
afhandlingen er lettilgængelig, fængende
og medrivende at læse.
Attitude gør forskellen
Afhandlingen viser, at det, der vurderes
som erhvervsfaglighed, rummer langt
mere end det, man kan læse ud af bekendtgørelserne. Analyserne af det
empiriske materiale udfolder, hvordan
passende attituder og ikke alene faglige
kvalifikationer er centrale for elevernes
chance for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Afhandlingen giver

Rie, randi og rita rapporterer

Det at have en passende attitude ser
ud til at være afgørende for, om en elev
får adgang til en virksomhedspraktik.

Elevattituder
på erhver vsuddannelserne

Ph.d.-afhandling, august 2014
Forskningsprogrammet Livslang læring,
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet

Louise Veje Hvitved
Hovedvejleder: Lektor Ida Juul
Bivejleder: Lektor Peter Koudahl

Anmeldelse af ’Elevattituder på erhvervsuddannelserne’ af Louise Veje Hvitved.

anledning til at diskutere, om attitude
skal gøres til genstand for eksplicitte diskussioner i undervisningen og vejledningen på EUD og om de elever, som ikke
udviser passende attitude, får mere eller mindre hjælp fra lærerne og endelig
om der er overensstemmelse mellem
lærernes opfattelse af passende attitude
og mestrenes opfattelse. Det at have en
passende attitude ser ud til at være afgørende for, om en elev får adgang til en
virksomhedspraktik.
Et andet interessant aspekt i afhandlingen er analyserne af rammesætningen
af de pædagogiske praksisser. Her er der
fokus på, hvor implicit eller eksplicit det
formidles til eleverne, hvilke attituder
der er passende og forventes på den pågældende uddannelse, og som eleverne
evalueres på baggrund af. Analyserne af
rammesætning for undervisningen udgør
værdifuldt materiale for drøftelse af pædagogisk praksis – både på erhvervsuddannelserne og i andre sammenhænge
hvor der arbejdes med at organisere og
gennemføre aktiviteter i tilknytning til vejledning med henblik på at understøtte en
udvikling hos de vejledte.
Afslutningsvis vil vi fremhæve, at ud

Afhandlingen kan downloades fra dette link:
edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskning/Forskningsprogram_Livslang_Laering/
Elevattituder_paa_erhvervsuddannelserne.pdf

over, at afhandlingens resultater og diskussion naturligvis er særdeles relevante
for alle, der vejleder til eller i erhvervsuddannelserne, er afhandlingen også særdeles inspirerende læsning for alle, der har
en praksis, hvor der er fokus på at understøtte vejledtes udviklingsproces eller
som indbefatter vurderinger af vejledte,
ligesom den også danner afsæt for diskussioner om et bredt eller smalt arbejdsmarked og/eller uddannelsessystem.
Læsere, som ønsker at fordybe sig yderligere i vejlederens rolle i forhold til
attituder og image, kan læse ar tiklen:
‘If you look the par t you’ll get the job’:
should career professionals help clients
to enhance their career image? I British
Journal of Guidance and Counselling af
Tristram Hooley og Julia Yates (2014).

Link til artiklen af Hooley og Yates
(få evt. en bibliotekar til at hente
den, hvis du ikke har adgang):
www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/03069885.2014.975676
#.VKpzmSuG9tw
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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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Jesper Roesgaard Mogensen, psykolog og
Gyrith K arskov Berthelsen, psykolog

Sådan hjælper du unge i sorg
Det kan være svært
at tale med unge, hvis
forældre rammes af alvorlig sygdom og død.
Vejlederne har en nøglerolle i at vise interesse
for den unge. To psykologer giver her gode råd

Når unge mister, er det forventeligt, at
de i tiden efter tabet oplever symptomer
som for eksempel søvnbesvær, appetitændringer, meningsløshed og isolerende
adfærd. Ofte er det ikke symptomerne i
sig selv, der er problematiske, men hvis
de bliver ved over længere tid (ca. seks
måneder efter tabet og frem), kan det
påvirke hverdagslivet i et omfang, som
besværer skole- og fritidsliv for den
unge. Derfor har disse unge brug for, at
de professionelle voksne, som er omkring dem, holder øje med, spørger til
og taler om sorgen - at de blandt andet
holder øje med symptomernes intensitet og varighed. I den sammenhæng har
studievejledere og lærere en afgørende
rolle.
At blive ramt midt i identiteten
En forælders alvorlige sygdom eller død
kan hindre eller komplicere den psykosociale udvikling, som er så central i
teenageårene (Feldman & Elliot 1990).
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Den unge er afhængig af forældrene og
har samtidig behov for at frigøre sig for
at udvikle en voksende selvstændighed
(Erling & Hwang 2002). Det sker ofte
gennem øget deltagelse i fællesskaber
med jævnaldrende og ved at gå op imod
sine forældre. Når alvorlig sygdom eller
død præger hjemmet, bliver det svær t
for den unge at gå op i mod forældrene
af frygt for, at far eller mor skulle dø,
mens de er uvenner.
Det er grundlæggende svær t for den
unge at balancere mellem de personlige
behov som ung og ønsket om at være
sammen med den syge forælder, mens
tid er. Unge, der lever med en syg forælder, kan have behov for at tage pauser
fra hjemmet, hvis sygdommen fylder for
meget, og unge, der mister, kan have behov for pause fra hjemmet, hvis den tilbageværende forælder er meget ulykkelig.
Disse forståelige pauser efterlader ofte
den unge med dårlig samvittighed.
Når den unges udvikling således kommer i baggrunden, kan det hindre en naturlig udvikling. Det kan være nødvendigt,
at lærere og studievejledere hjælper den
unge til at finde en balance mellem udeliv
og hjemmeliv.
Ungdomsuddannelse er en stor
del af de unges liv
Da børn og unge er væk fra hjemmet
mange timer hver dag, får de professionelle voksne, som for eksempel studievejledere og lærere, en vigtig rolle i
samværet med de sorgramte børn og
unge. Ofte er vi meget opmærksomme
på børnene, mens de unge let kan blive

overset, da de ofte signalerer: lad mig
være.
Den unges hjemmeliv bliver markant
forandret af sygdom og død. Hverdagen
præges af uvished, forældrene har ofte
mindre overskud til at støtte den unge,
der er typisk flere pligter og mange bekymringer. For at ungdomsuddannelsen
skal kunne kompensere og hjælpe den
unge, må den sikre sig viden om, hvordan
det ser ud hjemme hos den unge. Når det
kommer til livstruende sygdom og død,
bliver det for mange ofte grænseoverskridende at skulle henvende sig til den
unge. Hvordan går det med din mor? Er
hun stadig indlagt? Ved I, om hun kan helbredes? Hvis ikke, hvor lang tid vil hun ca.
leve endnu? Hvordan døde din mor? Hvor
bor du nu? Spørgsmål som disse er helt
afgørende for den unge. De signalerer, at
du som lærer eller vejleder tager situationen alvorligt, og at der kan tales om det,
selvom den er frygtelig.
Det kan være krævende at skulle tale
med de unge. Dels fordi de ofte er fåmælte, til tider afvisende, dels fordi vi kan
frygte, at vi påtvinger dem følelser, de ikke
har. Unge signalerer almindeligvis udadtil,
at de har det godt. Dels fordi de ikke vil
bekymre den syge forældre eller den tilbageværende forælder efter dødsfald, dels
fordi deres kammerater ikke kan forstå,
hvad de gennemlever, og endelig er de
bange for ikke at kunne håndtere deres
egne følelser, hvis de begynder at tale om
dem.
Særligt teenageårene er en tid med
stormfulde følelser, og traumatiske oplevelser kan derfor være meget belastende
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I tiden under sygdom kan det
være godt at tale med den
unge om, hvordan det ser ud
derhjemme, og hvordan det går
med den syge forælder.

(Mogensen & Engelbrekt, 2013). Men
selvom de ikke udviser/taler om deres
tanker og følelser i forbindelse med sygdom og død hos en forælder, så er de
der, og vi skal spørge til dem. Mange unge
kobler ikke den måde, de har det på –
for eksempel isolation, søvnproblemer og
manglende lyst til vennerne – med forælderens sygdom eller død, men oplever

blot, at der er noget galt med dem selv. At
italesætte sygdom og død kan hjælpe den
unge med at forstå egne reaktioner og føle
sig mindre forkert/anderledes. Nogle gange
vil den unge fortælle, og andre gange ikke.
Vi må naturligvis respektere, hvis personen
takker nej til en samtale. Det er ikke et nej
for evigt, men et nej for den dag. Vi må gentagne gange invitere til en samtale.

Lærerens rolle
Når læreren bliver bekendt med, at en
elev oplever alvorlig sygdom eller død i
familien, skal der i første omgang tales
med den unge og/eller hans familie for
at få at vide, hvordan situationen er. Er
den syge forælder i behandling, indlagt,
hvad er prognosen (helbredelse eller
lindring)? Hvem bor sammen med den

>>>

Forlænget og kompliceret sorg hos børn og unge
For langt de fleste børn og unge (70 %) aftager sorgsymptomerne og optagetheden af forælderens død, i takt med at
familien etablerer en ny hverdag. Det er vigtigt i denne proces,
at den unge føler, at der stadig er nogen, der skaber rammer
for og passer på ham eller hende (Melhem et al. 2011). Ikke alle
familier, som udsættes for sygdom/død, formår at opretholde
omsorgen for deres barn. Op til 30 % af de børn, der mister
en forælder, vil have forlængede sorgreaktioner, der kan være
problematisk for deres for tsatte udvikling. Hvis almindelige
symptomer som frygt og skyld, koncentrationsproblemer, adfærdsændringer og somatiske klager, ikke aftager inden for de
første seks måneder efter dødsfaldet, eller hvis den unge ikke
genvinder alderssvarende søvn- og spisevaner og kan skabe
og opretholde stabile og aflastende jævnaldrende-relationer,
kan der være brug for professionel hjælp til at afhjælpe disse

symptomer. Er man som professionel i tvivl, om der er grund til
bekymring, kan man søge råd for eksempel gennem PPR eller
hos Børn, Unge & Sorg.
Komplicerende faktorer der kan betyde, at barnet/familien har
brug for særlig støtte:
• Særligt traumatiske dødsfald: selvmord, mord, ulykker
•	U nge der bor alene med den forælder, der rammes af kritisk
sygdom
• Unge med tilknytningsproblemer
• Unge der har oplevet overgreb og svigt
•	U nge hvis forældres sygdom involverer dramatiske ændringer (fysisk/mentalt)
•	U nge der efter tabet oplever manglende støtte i familien/
netværket
25
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unge, hvem kan støtte? Det er vigtigt for
at afdække den unges behov, og om der
skal studievejleder og herigennem socialrådgiver med ind i afdækningen.
Nogle pårørende og efterladte vil gerne have skolen som et fristed, hvor der
ikke skal tales for meget om den syge eller døde forælder. Andre pårørende har
behov for at kunne tale om det, og at
kammeraterne indimellem spørger ind til,
hvordan det går. Det må afklares med den
unge, hvad han har brug for. Det er dog
vigtigt, at klassen får besked, og at læreren
fortæller klassekammeraterne, at det er
bedre at spørge end at lade som ingenting. Selvom vi her taler om unge mellem
15-19 år, er det stadig et voksenansvar, at
lærere og studievejledere hjælper med til
at få orienteret klassen, og at der bliver
en løbende opfølgning. Dette under hele
sygdomsforløbet og længe efter dødsfaldet. Mange oplever at få opmærksomhed
umiddelbar t efter et tab, men oplever
også, at omgivelserne glemmer det efter
nogen tid, selvom den unge fortsat har
behovet.
Hvis symptomerne fylder meget og
bliver ved over længere tid, eller hvis eleven har brug for mere taletid, end der
kan lade sig gøre i forbindelse med den
daglige undervisning, får læreren en vigtig rolle i at henvise til studievejleder, socialrådgiver eller anden hjælpeinstans (se
også boks 1).
Studievejlederens rolle
Studievejlederen er for mange unge den
person på ungdomsuddannelsen, som de
regner med, at de kan gå til, hvis de har
brug for at tale om noget, der er svær t.
Derfor må studievejlederen også gøre
opmærksom på, at denne mulighed er
der, når en elev oplever alvorlig sygdom
eller død i familien. Gennem samtaler
med den unge må det afklares, hvordan
situationen er i hjemmet, og hvilke strukturer, den unge har i hverdagen. Hvis den

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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Lærerens og vejlederens rolle er i
højere grad at være vidne til historien
frem for at være problemløser.

unge bor alene med den syge forælder,
må der sikres stabile voksne, der kan
aflaste og støtte. Hvis den unge mister
en eneforsørgende forælder skal socialrådgiver involveres osv. Udover snakke
om rammer og strukturer kan den unge
også have brug for studievejlederen som
en for trolig voksen, der kan lytte med på
de tanker og følelser, der rører sig hos
ham eller hende.
I tiden under sygdom kan det være
godt at tale med den unge om, hvordan
det ser ud derhjemme, og hvordan det
går med den syge forælder. Hvis forælderen er døende må det sikres, at der er
en voksen, der kan tage over som hverdagsstøtte for den unge efter dødsfaldet. I
tiden efter dødsfald er det forventeligt, at
den unge er fyldt op af for eksempel savn,
længsel, forladthed, alenehed og meningsløshed (Mogensen og Engelbrekt, 2013).
Det tager lang tid, op til et halvt år eller længere, før den følelsesmæssige er-

kendelse af, at forælderen er død, for alvor
melder sig. Derfor kan det være godt, at
studievejlederen i tiden efter tabet tilbyder månedlige samtaler med den unge.
Selv hvis den unge ikke har meget at sige
i samtalerne, er det vigtigt at holde fast i
disse møder, da sorgsymptomerne enten
udvikler eller afvikler sig, og det er vigtigt,
at der er nogen, der kan notere sig, hvis
der sker ændringer i den unges måde at
være i sin hverdag på. Det er klar t, at samtalernes længde må tilpasses den unges
behov, og hvis ikke sygdommen eller tabet fylder i en samtale, så afkor tes samtalen, men næste måneds aftale overholdes
stadig.
Ansvar, egenomsorg og kollegial
sparring
Alle sørgende, uanset alder, har brug
for, at der er nogen, der tør lade virkeligheden være lige så tung, svær, fortvivlet og forandret, som den er. På den

Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forældre
eller søskende er alvorligt syge eller døde. Netværket – forældre, venner, kærester
og fagprofessionelle – kan også søge råd og vejledning om, hvordan de bedst kan
støtte børnene og de unge.
Børn, Unge & Sorg har rådgivninger i København, Aarhus og Odense. Her tilbyder
de ansatte psykologer individuel terapi og terapi i grupper. Børn, Unge & Sorgs mange
unge frivillige har alle mistet selv deres far eller mor, men er kommet videre i livet på en
god måde. De holder caféaftener og leder sorggrupper for unge, der har mistet deres
far eller mor. De tilbyder også landsdækkende brevkasse, telefon- og chatrådgivning.
Kontakt: 70 266 766 (hver dag kl. 9-15), info@bornungesorg.dk
www.bornungesorg.dk
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måde kommer den unge ikke til at føle
sig alene med svære tanker og følelser.
Som professionel omkring unge i sorg vil
usikkerhed på egen formåen, egen dødelighed og frygt for at miste mennesker,
man selv holder af, ofte følge med det
at involvere sig i en ung og hans familie i sorg. Da sygdommen eller døden
hos forælderen ikke kan ophæves eller
direkte afhjælpes, ligger en følelse af utilstrækkelighed og afmagt ligefor. Derfor
er lærerens og studievejlederens rolle
også i højere grad at være vidne til historien frem for at være problemløser. I
star ten kan det være svær t, og man kan
måske blive overrasket over sine egne
reaktioner og føle, at man ikke lever op
til egne forventninger. Det er vigtigt, at
man får talt med kolleger om, hvordan
det påvirker én. I kollegagruppen og i ledelsesteamet må der sættes ressourcer
af til denne kollegiale sparring og eventuelle eksterne supervision.
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Hvad kan læreren gøre?
•	S pørg til den unges situation: Jeg hører, at din mor er syg – hvad
fejler hun? Hvor alvorligt er det? Jeg hører, at din mor er død - hvad
døde hun af ? Hvordan var forløbet? Hvem tager sig af dig? Hvad har
du brug for fra mig?
•	F å aftalt med den unge, hvad der skal siges i klassen. Skal kammeraterne alene vide, at forælderen er syg/død, eller skal der også siges
noget om, hvordan den unge gerne vil have, at de andre i klassen
spørger/ikke spørger til det, som er sket?
•	Træffe aftaler med den unge om, hvordan de kan komme i skolen
– for eksempel aftaler om timeouts, når den unge har behov for at
trække sig fra klasseværelset. Det er godt, hvis skolen ikke bliver
afskrevet, men netop tilpasset den unges muligheder. Mange unge
beskriver institutionen som deres nødvendige pause fra et hjem
præget af sygdom og sorg, og derfor er det bedre at stille skolen
fleksibelt til rådighed end at afvise den unge med for mange krav
(Dyregrov et al. 2008). Den unge har brug for strukturer, men
fleksible strukturer.
•	L ave aftaler om, at opgaver kan udskydes og tilpasses det niveau,
som den unge kan klare, da koncentrationen ofte er svær i tiden
omkring sygdom og død (ibid.).
•	Trods særaftaler i forhold til fremmøde og opgaveaflevering, må
der for tsat opretholdes almene regler for opførsel og færdsel på
skolen. Teenageårene er en tid med megen grænsesøgende adfærd,
og her må der gælde samme regler for den sørgende som for de
øvrige elever.
•	A ftale med den unge, hvem der ved hvad om situationen. Den unge
har ofte behov for at vide, hvem på skolen, der ved hvad. Derfor
skal læreren/studievejlederen altid oplyse den unge om, hvilke lærere, der kender til situationen.

Hvad kan studievejlederen gøre?
•	Tag initiativ til en snak med den unge
•	S pørg til hvordan det går med den unge
•	S pørg til hvordan det går i skolen og med kammeraterne, efter
forælderen er blevet syg eller er død
•	S pørg til hvordan du bedst kan hjælpe – Hvad har du brug for fra
mig?
•	F oreslå den unge at snakke med forældre eller andre voksne, den
unge har tillid til
•	D u kan ikke gøre den unge ked af det – begynder han at græde, er
det fordi, han er ked af det i forvejen. Giv tid, ro og plads til tårerne
– Jeg kan se, du bliver ked af det – du må godt være ked af det her.
•	I stedet for at sige, at den unge altid er velkommen til at kontakte
dig, så spørg i stedet om det er i orden, at du tager kontakt til den
unge igen om f.eks. en måneds tid.
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Studenterrådgivningen fejrer 50 års jubilæum

Når studielivet er svært
Stress, studietvivl og
ensomhed. Flere studerende oplever i dag, at
ikke-faglige udfordringer fylder i studielivet.
Det er blevet almindeligt at have det ualmindeligt, og derfor er det
vigtigt, at de studerende ved, at der er hjælp
at hente hos Studenterrådgivningen, som netop har fejret 50 års jubilæum
5.500 studerende har i 2014 fået hjælp
af Studenterrådgivningen til at håndtere
deres psykiske eller sociale udfordringer.
I de 50 år Studenterrådgivningen har
eksisteret er det blevet til rigtig mange
studerende, og vi er stolte af at have
hjulpet så mange til at komme videre i
deres (studie-)liv.
Studenterrådgivningens formål
For nogle studerende kan ikke-faglige
udfordringer som sociale, psykologiske eller psykiatriske problemer have
så store konsekvenser for deres trivsel,
at de må opgive studiet. Det er denne
risiko for studieophør og –forlængelse,
Studenterrådgivningen arbejder for at
undgå gennem gratis rådgivning og be28

handling til studerende på videregående
uddannelser. Her hjælper vi studerende
med afklaring og redskaber, så de bliver i
stand til at mestre deres eget (studie-)liv.
Hvilke studerende møder vi
Vi hjælper studerende med forskellige
udfordringer. Særligt problemer som
eksamensangst, ensomhed og stress går
igen, men de sidste par år har de studerende også mødt nye typer af udfordringer.
For eksempel møder vi flere af dem,
vi kalder mønsterbrydere. Det er studerende fra ikke-boglige hjem, der møder
problemer som kulturchok, identitetsforvirring og lavt selvværd, når de star ter på
en videregående uddannelse.
Også de studerende, vi kalder perfektionister, kommer ofte for at få rådgivning.
Det er dem, der aldrig kan forberede sig
nok, få gode nok karakterer eller et godt
nok studiejob, og som konstant stræber
efter at gøre det lidt bedre, hvilket kan
føles uoverskueligt og stressende. Det kan
give følelsen af, at det hele ramler.
Derfor udvikler vi hele tiden vores tilbud, så Studenterrådgivningen kan hjælpe
flest mulige studerende med hver deres
problemer.
Sådan hjælper vi
Studenterrådgivningen tilbyder blandt
andet individuelle samtaler, gruppeforløb, workshops og telefonrådgivning på
forskellige afdelinger fordelt i landet.
Men det betyder også meget, at vi er

dér, hvor de studerende er, hvis ikke de
har mulighed for at komme til en af vores
afdelinger. Derfor rykker vi ofte ud på uddannelsesstederne, så de unge kan få den
hjælp fra os, som relativt hur tigt og enkelt
kan lære dem at tackle deres udfordringer
i studielivet.
Vi er også på Facebook og sender nyhedsbreve ud, hvor vi for eksempel giver
gode råd til studiestar t, gruppearbejde og
eksamensstress, deler relevante ar tikler,
ny forskning og meget andet.
Tæt samarbejde med
uddannelsessteder
Det er særligt samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, der gør det muligt
for Studenterrådgivningen at hjælpe de
mange studerende med at gennemføre
deres studier.
Vi har blandt andet et tæt samarbejde
med Professionshøjskolen Metropol, som
ser det som en styrke, at de kan henvise
studerende med personlige udfordringer
til professionel og gratis rådgivning i Studenterrådgivningen.
Og her er det særligt studievejlederne,
der spiller en vigtig rolle, da de i det daglige er i tæt dialog med de studerende.
Derfor afholder vi ofte workshops med
studievejledere, hvor vi lytter til og lærer
af hinanden, så vi sammen kan bidrage
med den bedste viden og rådgivning til de
studerende.
I Studenterrådgivningen laver vi også
forskningsundersøgelser på vores egen
rådgivning, som vi videreformidler til ud-
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dannelsesinstitutionerne, herunder studievejlederne. Det gør, at vi konstant udvikler os til at yde den bedste rådgivning
og samtidig kan klæde studievejlederne
godt på til at hjælpe de studerende med
deres udfordringer på uddannelsesstederne.

Fakta

5.500 studerende har
i 2014 fået hjælp af
Studenterrådgivningen
til at håndtere deres
psykiske eller sociale
udfordringer.

Foto: Colourbox

• S tudenterrådgivningen har eksisteret
siden 1964.
• S tudenterrådgivningen har afdelinger
i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde
og København. Herudover er det
muligt at møde Studenterrådgivningen to dage om ugen i Kolding og Esbjerg.
• I 2014 har 5.500 studerende fået rådgivning i Studenterrådgivningen.
• S tuderende på erhvervsakademier,
professionshøjskoler og universiteter kan bruge Studenterådgivningens
tilbud.
• L æs mere på Studenterrådgivningens
hjemmeside www.srg.dk
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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
Nord-vestjylland og
Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter Odense. De skriver på skift om løst
og fast inden for vejledning.

Test i dans
eller dansk??
Spændende
perspektiver
hvis ministerieret åbner for
valg mellem prøve i rumba,
step eller retskrivning
Jeg indrømmer det! Jeg kom for nyligt til at
surfe ufokuseret rundt på internettet i min arbejdstid, star tende med et direkte privat formål om at finde oplysninger til brug for anskaffelse af et nyt forbrugsgode. Uvist af hvilken
grund og efter et større antal uoverskuelige
forgreninger af links havner jeg på et blogindlæg med overskriften ”10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære”. Her lykkes det
mig så at tvinge mit faglige arbejdsfokus som
UU-vejleder tilbage på rette kurs i arbejdstiden. Blogindlægget er skrevet af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator, og
det star ter med følgende udtalelse: ”Det er
100% godt, hvis man kan læse, skrive og regne
i fremtiden – men det er ikke et must have!”
I blogindlægget beskriver hun 10 egenskaber,
vores børn ikke kan undvære, og netop på 10.
pladsen har hun det at kunne læse, skrive, regne
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og tale fremmedsprog. Hun forklarer her i min
forkor tede form, at man fint vil kunne klare sig
uden i fremtiden, men det styrker selvtilliden,
hvis man har styr på basics. Det er nice to have,
ikke need to have. Vi vil have systemer, der kan
skrive, læse og oversætte for os. Det er fantastisk at kunne tale et fremmedsprog eller regne
drikkepenge ud i procenter i hovedet, men det
er ikke en nødvendighed.
Forkert fokus på færdigheder?
Det er en ret interessant udmelding, Anne Skare Nielsen kommer med, nemlig at der skulle
være 9 egenskaber, der er langt vigtigere end
færdigheder i dansk og matematik. I lyset af,
at uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen og adgangskravet til erhvervsskolerne
samt hele diskussionen om et kommende adgangskrav til gymnasiet netop nu er centreret
omkring elevernes evne til at bestå og opnå en
bestemt karakter i fagene dansk og matematik.
Her er det også værd at medtænke dokumentationen fra rappor ten ”Unges valg og
fravalg i ungdomsuddannelserne, 2013”, hvor
medforfatter og professor i uddannelsesstatistik
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Frafaldet af unge fra ungdomsuddannelserne
hænger ikke først og fremmest sammen med
de unges faglige færdigheder.

Peter Allerup, Aarhus Universitet, fastslår,
at ”frafaldet af unge fra ungdomsuddannelserne ikke først og fremmest hænger
sammen med de unges faglige færdigheder – her målt med PISA test – når de
forlader grundskolen”.
Han forklarer endvidere, at det betyder ikke, at de unges læsefærdighed er
uden betydning, men at læsefærdighed
som enkeltfaktor ikke er afgørende.
På samme vis kan man heller ikke
bruge karaktererne fra 9. klasses afgangsprøve som indikator for, om de unge falder fra en ungdomsuddannelse eller ej.
I et debatindlæg i Information uddyber
Peter Allerup sagen ved at fremhæve, at
der er både gode og ikke-gode grunde til,
at mellem 10-20 procent af folkeskolens
elever på landsplan undlader at indstille
sig til 9. klasses afgangsprøve. Nogle elever er stået af undervisningen i utide og
har ikke opnået færdigheder til at bestå en
eksamen, mens andre er så ligeglade med
det hele, at de ikke gider indstille sig til
folkeskolens afsluttende eksamen.
Men det er jo ikke det samme som,
at de ikke har forudsætningerne for at
kunne lære dansk og matematik under
andre omstændigheder, og at de ikke har
forudsætninger for at kunne gennemføre
en uddannelse. Det er en tanke værd,
også i forhold til indretningen af den nye
kombinerede ungdomsuddannelse, der i
høj grad vil blive pligttilbuddet til disse
unge.

Forfriskende skrivefejl
Måske er Undervisningsministeriet dog
selv i gang med at gøre sig nye overvejelser
om, hvilke kompetencer, der i fremtiden
skal være adgangsgivende til en erhvervsuddannelse. I hvert fald er det forfriskende,
på siden om ’Spørgsmål og svar på vejledningsområdet 2014’, at læse ministeriets
svar på spørgsmålet: Hvorledes adskiller

den faglige test i dansk og matematik sig fra
folkeskolens afgangsprøve i de samme fag?
Hvor svaret er: ”Der er tale om en test i
henholdsvis dans og matematik”.
Det giver helt nye og spændende perspektiv på optagelsesprøver og testning,
hvis man så også selv må bestemme, om
man helst vil aflægge prøve i rumba, step,
wienervals eller måske riverdance.

10 egenskaber børn ikke kan undvære
1. Dygtighed
2. Dedikerede fællesskaber
3. Lære, aflære, genlære
4. Syntese
5. ”Speak data”
6.	Proaktiv projekttankegang
7.

Dyb social intilligens

8. MBS (Mind, Body & Soul)
9.

Tænk stort

10. Læse, skrive, regne og tale fremmedsprog
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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

Milliondonation til unikt
forskningsprojekt på Mercantec
Nyt forskningsprojekt skal understøtte pædagogisk udvikling og øge de studerendes
udbytte og faglige identitet på erhvervsuddannelserne. Det Obelske Familiefond har
doneret 986.980 kroner til Mercantec i Viborg. Pengene skal gå til et pædagogisk
forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik.
»Vi har hele tiden fokus på at udvikle vores pædagogiske indsats, mindske frafaldet
og give vores elever de bedste forudsætninger for at blive så dygtige som muligt,« siger
Mercantecs direktør Kirsten Holmgaard.
Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i Mercantecs to afdelinger AutoTeknisk
Center og MetalCraft. Projektet er unikt fordi den viden, der kommer ud af projektet,
skal spredes til hele sektoren med erhvervsrettede uddannelser.
»Projektet betyder, at vi vil få mulighed for at reflektere over, hvordan vi bedst understøtter elevernes læring og faglighed, så de står endnu stærkere, når de har taget en
uddannelse hos os,« siger Kirsten Holmgaard.

Drømmejobbet
- ny serie på TV Øst
Bogen “Hvad kan jeg blive” er inspiration for ny programserie på TV Øst.
Programserien “Drømmejobbet” er en
hjælpende hånd til valg af uddannelse.
Vi følger studerende, der brænder for
deres fag. Vi er med dem på skolen og
på deres praktiksted.   Vi møder faglig
stolthed, når ernæringsassistenteleven
tilbereder sund mad. Vi møder tårnhøje
ambitioner, når konditoreleven afprøver
nye metoder. Og vi møder fingersnilde
og begejstring, når urmagereleven skiller
det gamle bornholmerur ad. Vi er også
med, når den lærerstuderende prøver
kræfter i klasselokalet og den sygeplejerskestuderende plejer patienterne på
Næstved Sygehus.
I første omgang sender TV Øst 12 halvtimes programmer om 12 forskellige fag.
Drømmejobbet bliver sendt på TV ØST
hver tirsdag kl. 19.50 fra den 6. januar
2015.
Her er uddrag af nogle af de kommende
programmer:
3/2-15:
Frisørelev på EUC Sjælland og hos Kiton
i Vordingborg
10/2-15:
Konditorelev på ZBC i Ringsted og hos
Grannys House i Søborg
17/2-15:
Smedeelev på Selandia i Slagelse og Kildemosen Smedie og Maskinfabrik i Slagelse
24/2-15:
Pædagogstuderende på UCS m.m.

En milliondonation fra Det Obelske Familiefond giver Mercantec mulighed for at indlede et forskningsprojekt
med nogle af Danmarks dygtigste forskere fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Projektet vil tage udgangspunkt i Mercantecs to afdelinger AutoTeknisk Center (billedet) og MetalCraft.
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3/3-15:
Sosu-hjælper på Sosu Sjælland m.m.
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Find os på Facebook: www.facebook.com/danmarksvejlederforening

Indvandrere lærer
dansk på helt ny måde
”Gastro-dansk” er vejen frem. Tal fra
Hotel- og Restaurationsskolen viser, at
70% af de kursister, der har været i fare
for at ryge ud, men som har gennemfør t det nye kursus ”Branchedansk”,
er tilbage på skolen og stadig er i gang
med deres erhvervsuddannelse.
Københavns
Voksenuddannelsescenter (KVUC) har i samarbejde med
erhvervsskolerne udviklet et særligt
sprogtilbud branchedansk til de unge
og voksne med anden etnisk baggrund
end dansk, som skal eller er i gang med
en erhvervsuddannelse, men er i fare
for at droppe ud, fordi sproget er for
svært. Det var i 2014 et syv ugers intensivt forløb i dansk og matematik, der
er målrettet en helt bestemt branche.
For kursister, der skal på Hotel- og
Restaurantskolen er sproget justeret til
”gastro-dansk” For kursister der skal på
social- og sundhedsskole er det ”sundhedshjælper-dansk” osv.
»De fleste af kursisterne, der deltager i et branchedansk-forløb, øger
deres chance for at gennemføre deres erhvervsuddannelse. I en tid hvor
erhvervsskolerne bliver nødt til at tiltrække og fastholde dygtige unge og
voksne til faglær t arbejdskraft, er ”Branchedansk” derfor et stærkt eksempel
på godt samarbejde mellem VUC og
erhvervsskolerne,« for tæller uddannelseschef Anne Jelsøe fra KVUC.

VÆRKTØJER TIL DIN FREMTID
HØJSKOLE FOR
16 TIL 19-ÅRIGE

FAG SMAG

FOR ENHVER

MUSIK OG SANG

SPORT, ADVENTURE
OG SUNDHED
KUNST OG DESIGN
FILM OG FOTO
LIVETS
VÆRKTØJSKASSE
SPORTY, KREATIV ELLER MUSIKALSK
SAMMENHOLD, FÆLLESKAB
OG NYE VENNER

EUH.DK

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe
Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk | www.uhr.dk

-HØJSKOLEN TÆT PÅ AARHUS

Eghøjvej 31, 8250 Egå // 86220126 // info@euh.dk// www.euh.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

Et særligt tilbud til særlige elever

•
•
•

HØJ OVERGANGSFREKVENS

Gødvad Efterskole er for elever
med særlige behov eller generelle
indlæringsvanskeligheder.
Se vores resultater på www.goed.dk.

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

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk
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Find os på: www.røddingfrifagskole.dk
eller skriv til os på
mail@rffs.dk

eftertanken

Tekst //
Gitte Dybdal
bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening, studie- og karrierevejleder

Samarbejde på tværs
Hvordan guider vi bedst ordblinde unge, så de tør begive sig
videre fra ungdomsuddannelse til en videregående udannelse?
At vælge videregående uddannelse er for mange unge utrolig
svær t. Der er mange valg, de unge skal forholde sig til, og valget bliver især en udfordring, hvis man udover valg af uddannelse samtidig skal forholde sig til de begrænsninger, man har,
for eksempel som ordblind.
Som Studie- og karrierevejleder kræver det, at man i mødet
med en ung, der har et udvidet vejledningsbehov, har en solid
og veludstyret værktøjskasse af metoder og viden, som kan
tilpasses og inddrages efter behov i den enkelte vejledningssituation. Men ofte er det ikke nok, at den unge får individuel
vejledning, den unge har også brug for at tale med andre unge,
der er eller har været i samme situation. Man har brug for at
kunne spejle sig i andre, som i deres valg af uddannelse også
har tænkt på, hvordan det vil være som ordblind at studere på
en videregående uddannelse.
Det store spørgsmål er derfor, hvordan vi som vejledere bedst
muligt guider ordblinde unge, så de tør begive sig videre fra
ungdomsuddannelse og ind på en videregående uddannelse?
Ovenstående tanker og spørgsmål opstår ofte, når jeg som
studievalgsvejleder møder disse unge mennesker rundt om på
gymnasierne, og især når jeg er på Nr. Nissum HF, der har
specialiseret sig i at guide og hjælpe ordblinde unge igennem
et hf-forløb, særligt tilrettelagt for ordblinde.
Der er blevet arbejdet meget med disse unge i forhold til gennemførsel af ungdomsuddannelse, men hvordan kan vi bedst
muligt hjælpe de unge i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse?
For at få en fornemmelse for, hvad der virker, og om det at møde
rollemodeller kan gøre en forskel, er der etableret et vejledningssamarbejde mellem Nr. Nissum HF, Studievalg Midt- og Vestjylland og VIA. Samarbejdet går ud på, at alle ordblindeklasser del-

tager i en brobygningsdag på VIA. Denne dag møder de unge
ordblinde nogle studerende fra VIA, der fortæller om deres studiestruktur, hvilke udfordringer de har haft, og ikke mindst hvordan de har tacklet disse udfordringer. Samme dag møder de også
studievejledere/SPS-vejledere, som fortæller hvilken hjælp man
kan få som ordblind studerende. Disse informationer er med til,
at der bliver sat ord på tankerne.
Som vejleder tænker jeg, at en sådan håndholdt brobygningsdag med rollemodeller er helt fantastisk. Det er et stor t plus,
at et vejledningssamarbejde kan være med til at få den unge til
at turde gå de udfordringer i møde, som det vil være at læse
på en videregående uddannelse.
Den håndholdte brobygning giver efterfølgende grobund for
en mere indsigtsmæssig individuel vejledning, hvor både den
unge og vejlederen er blevet klogere på, hvad man fremadrettet skal være opmærksom på, når uddannelsesvalget skal tages.
Det er vigtigt, at vejlederne tager den enkelte ’i hånden’ og
viser vejen, men samtidig ser på, hvilken effekt en sådan brobygningsdag har, så der efterfølgende kan videreudvikles på
samarbejdet ud fra best practice.
Som Danmarks Vejlederforenings formand Helene Valgreen
skrev i Vejlederen 5/2014, bliver vejledningen stadig mere specialiseret og krævende, og det kan være vanskeligt at få overblik, når vi hver især bliver specialister inden for vores eget
felt. Netop derfor er det vigtigt at få samarbejdet mellem de
forskellige vejledningsområder til at fungere.
Stof til efter tanke er derfor, at individuel vejledning ikke altid
kan stå alene. Vi skal som vejledere huske at inddrage rollemodeller og skabe håndholdt brobygning, når det er nødvendigt
og muligt. Sidst men ikke mindst bør vi huske på vigtigheden i
at samarbejde på tværs af vejledningsenheder med det formål
at sætte vejledningssøgende i centrum.
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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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