Vejlederen
magasin til vejledere

# 5 - oktober 2015

Ny formand:
Politisk pres på
vejledningen

Charlotte Knagh Trojahn
i forsvar for idealet om
en åben samtale.

Personlig
vejledning er
nødvendig
Mennesket
er gjort til en
genstand

formandens HJØRNE

TEKST//
Charlotte Knagh Trojahn,
FORMAND FOR DANMARKS VEJLEDER FORENING

Pænt goddag
Der er ny formand på pinden! Og med denne metafor får jeg
næsten lyst til at tilføje, sammen med Kaj og Andrea, pænt
goddag!

Desuden vil et af Danmarks Vejledningsforenings fornemste
formål for tsat være at kæmpe for en øget professionalisering
internt og oplevelse af professionsidentitet eksternt.

Det er et stor t privilegie at få tildelt opgaven som formand for
Danmarks Vejlederforening. Det gør mig både glad og stolt, at
I lader mig indtræde som jeres synlige repræsentant i vejlederfeltet. Tak for det. Jeg vil gøre mit til, at vores arbejdsfelt bliver
synliggjor t især i relevante medier og på den politiske scene.

I tillæg til dette har jeg et særligt hjer tebarn, der er de særligt
sårbare vejledningssøgende. Dem der på grund af en funktionsnedsættelse eller lignende ikke er givet de samme vilkår
som andre. Hvor skal de finde plads i de nye vejledningsreformer og ensretninger af unge og uddannelser, samt senere i
voksenlivet?

Heldigvis er Danmarks Vejlederforening allerede en vægtig
medspiller i flere regier, og en høringspar t både medier og
politikere gerne vil lytte til. Det bliver for tsat en opgave at
gøre disse instanser opmærksomme på vores perspektiver og
professionens muligheder, rammer og begrænsninger. Dette
gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet og inden for de
videregående uddannelser, der efter alt at dømme kommer
til at opleve flere reformer i de kommende år, ligesom UUområdet har gjor t det i de foregående.
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redigeret af //
torben elsig-pedersen

Ny hf-linje for talblinde

Line Jensen med sin matematiklærer Lis Judith Hesselberg på den ny hf-linje for
talblinde, hvor praktiske øvelser er en del af undervisningen.

Line var 15 år, inden hun lær te at kende forskel på højre og
venstre. Og temmelig gammel, inden hun lær te klokken. Det
er typisk for talblinde. Køreplaner er også et helvede. For Line
Jensen, 25 år, har matematik altid været et sandt helvede. Men
nu får hun lidt mere hjælp på en ny hf-linje for talblinde på HF
& VUC FYN i Nyborg.
»Skriv en formel, og jeg fatter ikke, hvad der står. Men put så
kød og blod på formlen. For tæl hvad det handler om i det virkelige liv, så hjælper det,« for tæller Line Jensen, der blev opgivet af
matematiklæreren i folkeskolen. For talblinde har hidtil ikke fået
samme hjælp som ordblinde.
I sommeren 2014 testede HF & VUC FYN alle, som havde
valgt matematik c.
Fem ud af 50 blev efterfølgende tilbudt dyskalkuliundervisning med tre gange tyve minutters ekstra hjælp om ugen. Fra
skolestar t 2015 tilbyder HF & VUC FYN i Nyborg en egentlig
treårig hf-linje for talblinde.
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„3 skarpe“
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Nyheder

Læs med, og vind

Tilmeld dig på schultz.dk/sju

Vejledning

1 års abonnement
på Vejlederforum og
2 biografbilletter
Tilmeld dig nyhedsbrevet Schultz Job og
Uddannelse inden 1.
november 2015, og vær
med i lodtrækningen.

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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Lærerne dårligt klædt
på til UPV
Mange lærere var slet ikke klædt ordentligt på til at varetage uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra 8. klasse. Bekymringen i Danmarks Vejlederforening
viste sig begrundet, sagde den afgående formand Lis Brok-Jørgensen, da Danmarks Vejlederforening holdt generalforsamling i begyndelsen af september.
»Mange lærere havde ikke foreslået en handleplan til de elever, der er vurderet
ikke-uddannelsesparate, og på den måde givet råd om, hvilken indsats, de vil
foreslå der skal til, for at eleven kan gøre sig uddannelsesparat i 9. klasse. Det
viser sig også, at UU-vejlederne i flere tilfælde slet ikke har adgang til den lokale
skoles intranet, og dermed til elevens digitale elevplan, som for tæller, hvordan
eleven udvikler sig både fagligt, socialt og personligt,« sagde Lis Brok-Jørgensen.
»Hvordan kan vejlederne hjælpe med at føre de unge igennem uddannelsessystemerne på en ordentlig måde, når ”systemerne” ikke spiller sammen? Det er
da at svigte eleverne,« sagde Lis Brok-Jørgensen på generalforsamlingen, hvor
foreningen fik ny formand.
Læs por træt på side 22 eller læs mere på www.vejlederen.org

Forsmag på
arbejdslivet
Flere efterskoler etablerer samarbejde
med virksomheder og erhvervsuddannelser for at give eleverne en forsmag på
mulighederne efter grundskolen. Senest
har Lomborg Gymnastik- & Idrætsefterskole i Vestjylland i samarbejde med lokale virksomheder søsat et projekt, der
skal klæde 10. klasseseleverne endnu
bedre på til fremtiden.

Hvis vi vil have en
veluddannet ungdom,
så skal der altså mere
vejledning til! Vi bakker
derfor op om tonerne,
der begynder at lyde
rundt omkring, som siger:
Nu skal vi have en rigtig
vejledningsreform, og ikke
kun konsekvensrettelser
i halen på de mange
reformer.
// Lis Brok-Jørgensen, afgående formand
for Danmarks Vejlederforening i sin beretning på generalforsamlingen.

PRIS
Områdeleder for Studie- og karrierevejledning, Gitte Henchel Madsen, Københavns Universitet, SCIENCE, har modtaget
Schultz’ Vejlederpris på 25.000 kr. Gitte
Henchel Madsen har holdt den vejledningsfaglige fane højt i to år tier. Fra rollen som
studievejleder på RUC og senere Biblioteksskolen, til hun i dag er foregangskvinde
for den professionelle vejledningsindsats på
universiteterne i Danmark.

Vejledning på tværs
Fyraftensmøde, mandag den 9. november 2015 kl. 14.30 – 16.30, hvor du kan
møde din faglige vejlederforening.
Vejlederne i Danmark har en lang tradition for at organisere sig i faglige foreninger, både i og på tværs af sektorer og
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Men
hvem er de og hvad arbejder de egentlig
for?
Oplæg til debat ved:
Charlotte Knagh Trojahn, formand for
Danmarks Vejlederfoening og Lotte
Klein, formand for Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.
Sted: UCC, Titangade 11. 2200 Kbh. N.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er
nødvendig senest d. 2. november 2015
til sekretær Karin Wendt, mail: kawe@
ucc.dk

En uge pr. karakter
Én uge pr. trin på karakterskalaen – det er den tid universitetsstuderende med høje
karaktergennemsnit fra gymnasiet er hur tigere til at gennemføre deres studier end
studerende med lavere karakterer. Det viser en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut.
»Forskellen på hvor hur tigt studerende med henholdsvis høje og lave karakterer
gennemfører deres studier er relativt lille og mindre, end man kunne forvente,« siger
evalueringskonsulent Bjarke Tarpgaard Har tkopf.
Forklaringen på, at studerende med lave karakterer gennemfører næsten lige så
hurtigt, kan blandt andet være, at studerende med lave snit langt oftere falder fra i
løbet af deres studier, og derfor tæller mange af dem ikke med i gennemførselsstatistikkerne. Som EVA’s tidligere analyser viser, er det altså for tsat de studerende med lave
karakterer, som oplever de største udfordringer på universitetet, men de nye tal viser, at
dem med lave gennemsnit, som faktisk gennemfører deres uddannelse, kun er marginalt
længere tid om at gennemføre.
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10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen, r edak tør

UU Danmark ønsker reform
af ungevejledningen
Unge må shoppe rundt imellem UU-vejledningen, studievalg og
eVejledning. Derfor er der behov for et nyt enstrenget vejledningssystem til erstatning af et fragmenteret vejledningstilbud.
Det mener næstformand i UU Danmark Anders Ladegaard, der
også er leder af UU Lillebælt

_02.
Hvad er løsningen?
»I UU Danmark foreslår vi en vejledningsreform, hvor man
samtænker UU-vejledningen, studievalg og eVejledningen.
Der er brug for ét samlet vejledningssystem. Samtidig er der
brug for, at flere unge kan udfordres på deres valg gennem
en personlig vejledning. Vi er tilhængere af elektronisk vejledning, men den er ikke et tilstrækkeligt tilbud til de unge, som
vurderes uddannelsesparate. Vores bud er en synlig sektor- og
institutionsuafhængig vejledning, der bringer unge videre uden
om kontanthjælpssystemet og offentlige ydelser.«
_03.
Er jeres forslag om en reform visionært nok, for der mangler vel
også en reform af voksenområdet?
»Det er nok korrekt, at hele voksenområdet blev glemt i den
sidste vejledningsreform fra 2004. I UU har vi fokus på de
unge, men hvis voksenområdet kan tænkes med ind i en samlet
reform, vil vi se positivt på det.«
Der er brug for et samlet vejledningssystem, hvor de unge kan henvende sig, mener
næstformanden i UU Danmark Anders Ladegaard. Løsningen er en vejledningsreform, som samler UU-vejledningen, studievalg og eVejledningen.

_01.
Hvad er udfordringen for vejledningen lige nu?
»Vi har et opdelt og fragmenteret vejledningssystem. Det betyder, at de unge møder mange forskellige vejledere og forskellige vejledningscentre igennem deres skolegang og indtil
de har fodfæste på arbejdsmarkedet. Elever i grundskolen og
de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, skal
vejledes af UU-centre, unge der er i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemfør t en, herunder de 77.000 unge,
der ikke bruger studenterhuen til at læse videre, hører under
Studievalg. Og en stor gruppe har ikke et sted at gå hen, medmindre de er kunder i et jobcenter. Desuden har vi elektroniske løsninger til voksne og ressourcestærke unge. Vi har verdens mest ambitiøse uddannelsespolitik, men en langt mindre
ambitiøs vejledningspolitik, som ikke i tilstrækkelig grad kan
understøtte de politiske målsætninger om bl.a. at få flere unge
til at vælge en erhvervsuddannelse.«
6
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_04.
Hvad er problemet med elektronisk vejledning?
»Hvis man er 16 år og bor i Middelfar t, får man måske ikke
alle de nødvendige svar, hvis man ringer til eVejledning og bliver vejledt af en, der sidder Frederikshavn. For der er også
lokale aspekter og muligheder, som skal med i vejledningen.
Desuden er det svær t at få de unge til at bruge eVejledning.
En brugerundersøgelse viser, at kun 0,3 procent af eleverne i
9. og 10. klasse selv mener, at de i meget høj grad er blevet
hjulpet af eVejledning. Så selvom der politisk lægges op til, at
flere unge skal bruge eVejledning, så viser tallene, at det ikke
er hele løsningen.«
_05.
Hvad vil et nyt vejledningssystem løse af problemer?
»Vi ser gerne et sammenhængende vejledningssystem, som
kan arbejde for, at alle unge får en kompetencegivende uddannelse, inden de fylder 30 år. Men det vil kræve, at vi også
indfører opsøgende vejledning over for de 18-30-årige. Suc-

10 skarpe

Politikerne vil gerne have flere til at tage
en erhvervsuddannelse, men har ikke
indrettet vejledningssystemet, så det kan
understøtte de politiske målsætninger.

cesen med aktivpligten for de 15-17-årige skal udbygges til det
30. år. Før havde vi 10.000 15-17-årige, som ikke var i gang med
en uddannelse eller job, men med den opsøgende vejledning
har vi fået det tal ned under 3.000 unge. Så det er ganske effektivt.«
_06.
Den politiske målsætning om at få flere unge i uddannelse er vel
klar nok?
»Politikerne vil gerne have flere til at tage en erhvervsuddannelse, men problemet er, at man ikke har indrettet vejledningssystemet, så det kan understøtte de politiske målsætninger. I
stedet har man i forbindelse med erhvervsskolereformen fjernet 154,8 mio. kr. fra UU-vejledningen. Nogle kommuner har
fundet økonomisk råderum til lokalt at prioritere en personlig
vejledning, men det er langt fra fler tallet. Vil man udmønte de
politiske målsætninger, må man også få vejledningssystemet til
at virke over hele landet. Det er en opgave for Folketinget.«
_07.
Hvad mangler for at opnå det politiske mål om, at flere unge
vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse?
»Der mangler en erkendelse af, at personlig vejledning er
nødvendig. Politisk har man fjernet den personlige vejledning
fra de 80 procent, som er uddannelsesparate. De bliver ikke
påvirket i deres valg, når de ikke får en personlig vejledning.
Hvordan forestiller man sig så, at den fagligt dygtige unge skal
få den idé at star te på erhvervsuddannelse? Politisk har man
skudt sig selv i foden ved at frasige sig muligheden for at påvirke de unge gennem en direkte vejledning.«
_08.
Hvordan går det med at målrette vejledningen mod de 20 procent, der ikke er uddannelsesparate?
»For det første har man forregnet sig. Praksis viser, at 27 procent på landsplan vurderes ikke uddannelsesparate. Så vi står
med en større opgave i UU, end der politisk var kalkuleret
med. Desuden er vi udfordret på at give gruppevejledning til
de 15-25-årige frem for individuel vejledning. De henvender

sig aldrig i grupper og det giver ikke mening at sætte en vejledningssøgende på en venteliste. Det kan godt være, at man
rent teoretisk kunne se i et regneark, at det vil være billigere
at gennemføre gruppevejledning for den store gruppe af unge,
men i praksis er der mange udfordringer forbundet med det.
Det er ikke nødvendigvis billigere, og vi står i en situation, hvor
vi i princippet må bede unge vente på at få den vejledning, de
har behov for, fordi de først skal vente på, at der er en gruppe,
de kan være en del af.«
_09.
Hvad har de uddannelsesparate behov for?
»Hvis vi skal gøre en forskel i de unges uddannelsesvalg, må
vi kunne tilbyde en personlig vejledning i stedet for at henvise
til en hyldevare. Vejledning handler om motivation, afklaring
og erkendelse, men det kræver, at vi kan tilbyde den enkelte
en relevant vejledning, når behovet opstår. Selvom en ung har
gode karakterer og er vurderet uddannelsesparat, er det langt
fra altid nok at kunne henvise til en gruppe eller til elektronisk
vejledning. Vejledningen skal være dynamisk og kunne tilpasse
sig den unges behov. Vejlederne er klar, men politikerne må
give os muligheden.«
_10.
Så de uddannelsesparate er ikke så klar som man skulle tro?
»Mange er i tvivl. En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at en stor gruppe unge i midtergruppen er
blandt de største tvivlere. Unge med et karaktergennemsnit
mellem 3,5 og 6,5 – altså de uddannelsesparate unge – efterspørger i høj grad vejledning, fordi de er usikre, uafklarede
og ikke har det nødvendige overblik. Men i øjeblikket er de
afskrevet fra at få en personlig vejledning. Det er en katastrofe.
Derfor mener vi, der er behov for en reform af vejledningen og
det holder vi nu møder med politikerne omkring.«
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Efterskoler

Tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, journalist
Foto //
Peter Klode

Integreret vejledning kvalificerer
efterskolers vejledning
Processen ikke kun valget er vigtigt, når de unge skal vælge
uddannelse. På en del efterskoler arbejder man med integreret vejledning, hvor processen kvalificeres gennem et tæt
og systematisk samarbejde mellem de voksne. Vejlederen får
en ny rolle og skal være skarp på vejledningsfagligheden

De unges valg af uddannelse er en kompliceret sag, hvor det at træffe et valg
ikke nødvendigvis er det væsentligste.
Unge mennesker kan se frem til at skulle
træffe et væld af valg, og et fokus udelukkende på valget risikerer at føre til et
øget frafald.
»Det handler om gennem hele skoleåret at styrke de unge, så de kan træffe
disse komplicerede valg ikke bare lige nu,
men også næste og næste og næste gang,«
sagde Trine Hinchely Harck på Efterskoleforeningens årlige vejlederkonference,
hvor mere end 330 vejledere var samlet.
Trine Hinchely Harck har undersøgt,
hvordan syv efterskoler arbejder med det,
de kalder den integrerede vejledning, og
ifølge hende er det processen mere end
selve valget, der skal i fokus.
»Vi skal kigge bredt på, hvad der skal
til for at kvalificere den unge til at træffe
det valg, der netop giver bedst mening for
vedkommende. Det betyder eksempelvis,
at man også skal arbejde med den unges
selvforståelse og en række andre personlige kompetencer,« sagde hun og pegede
på, at integreret vejledning netop er karakteriseret ved, at der arbejdes med hele
det unge menneskes udvikling.
Integreret vejledning
Integreret vejledning som begreb stammer fra bogen ”Vejledning i samspil”,
hvor Rie Thomsen og Ulla Højmark Jensen i 2011 beskrev efterskolernes vejledning, som dengang foregik på fire forskellige måder. Den ene var det, de kaldte
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den integrerede vejledning, som er kendetegnet ved, at vejledningsaktiviteterne
er en integreret del af skolens hverdag
og blandt andet udnytter de særlige muligheder, der ligger i, at eleverne er på
skolen hele døgnet. Der er progression
og kontinuitet i vejledning hen over året,
vejledningen er skrevet ind i skolernes
årsplan, og lærerne har veldefinerede
opgaver og bidrager til arbejdet med
vejledningen. Der bliver således tale om
et fælles ansvar, og samarbejdet mellem
lærere, ledelse, vejledere og eksterne
par tnere bliver vigtigt.

Vi skal kigge bredt
på, hvad der skal til
for at kvalificere den unge
til at træffe det valg, der
netop giver bedst mening
for vedkommende. Det
betyder eksempelvis,
at man også skal
arbejde med den unges
selvforståelse og en
række andre personlige
kompetencer.

I 2013 definerede Efterskoleforeningen sit vejledningssyn, som tager udgangspunkt i den integrerede vejledning, og en
del efterskoler er gået i gang med at finde
deres måde at gøre det på.
»De syv skoler, jeg har undersøgt, gør
det på meget forskellig vis, og det giver
faktisk god mening, fordi skolerne er forskellige,« sagde Trine Hinchely Harck.
Være skarp på form og indhold
»Jeg hører ofte folk sige, at integreret
vejledning er noget, vi hele tiden har
gjor t på efterskolerne. Vi har spist med
eleverne, snakket med dem i forskellige
situationer og på forskellige tidspunkter
af dagen og der igennem også vejledt
dem,« sagde Trine Hinchely Harck og
advarede mod, at begrebet udvandes,
og den integrerede vejledning for eksempel sættes lig med dannelsen.
»Det er vigtigt at holde fast i, hvornår
der er tale om vejledning,« sagde hun og
for talte, at en leder på en af de syv skoler betragter den integrerede vejledning
som en logisk konsekvens af det at lave
efterskole, hvor de unge får svar på hvem
de er, og hvad de vil. Og ser sig selv i et
større perspektiv, end de ellers har haft
mulighed for.
»Den proces skal de unge have hjælp
til, og der er integreret vejledning en god
mulighed, men det kalder på en tydelig
form og på, at man er skarp på, hvad det
er, der gør det til vejledning og ikke bare
til efterskolesamvær,« sagde Trine Hinchely Harck og tilføjede, at det ellers kunne

Efterskoler

Det handler om gennem hele skoleåret at styrke de
unge, så de kan træffe disse komplicerede valg ikke
bare lige nu, men også næste og næste og næste gang.

7 fortællinger
I Efterskoleforeningens pjece ”7 fortællinger” er erfaringerne med den
integrerede vejledning på de syv skoler samlet.
På Efterskoleforeningens Vejlederkonference for talte Trine Hinchely Harck blandt andet, at vejledernes deltagelse i uddannelse har stor betydning for, om arbejdet med at integrere vejledning i dagligdagen bliver en succes.

blive svær t at argumenterer for overhovedet at have vejledere.

Hinchely Harck og pegede på, at arbejdet
også giver udfordringer.

En del af værdigrundlaget
Kendetegnende for de skoler der arbejder med den integrerede vejledning er,
at de tænker i helheder, sammenhænge,
progression og samarbejdsmuligheder. At
vejledningen dagsordensættes i skolernes
årsplaner. At vejledningen flyttes ud af
vejledningskontoret. At man samarbejder med virksomheder og uddannelser.
At der sikres et flow og en rød tråd i de
mange samtaler, eleverne har med forskellige voksne. Og at vejledningen går
hånd i hånd med skoleudviklingen.
»En vejleder var således begejstret
over at opleve, at vejledningen blev løftet
op fra at være et fag til at være en del
af skolens værdigrundlag og dermed fik
betydning for alle på skolen,« sagde Trine

Husk den unges perspektiv
»Den megen systematik og logistik er
vigtig for vejlederne og de andre voksne. Det sikrer, at de forskellige voksne
taler med den unge om forskellige ting,
men det er vigtigt at huske den unges
perspektiv,« sagde Trine Hinchely Harck
og for tæller, at en lærer på en af de syv
skoler var bekymret for alle de samtaler
og for, at den unge skal forholde sig til
sin fremtid i alle relationer og sammenhænge.
»Det er nok en god ide at tænke i andet end samtaler, at lade de unge komme
ud og få konkrete erfaringer, som kan bruges, når de skal træffe deres valg,« sagde
hun og tilføjede, at ledelsen nødvendigvis
skal støtte op om projektet.

Ny rolle til vejlederen
»Alle skoler peger på, at samarbejdet
med ledelsen og dens opbakning er af
afgørende betydning for, om den integrerede vejledning får succes,« sagde
Trine Hinchely Harck og tilføjede, at
også vejlederens evne til at fastholde
et skarpt fokus på det vejledningsfaglige er vigtigt.
»Vejlederne får en ny rolle, hvor de
i højere grad kommer til at virke som
konsulenter. Den skal de tage på sig, men
samtidigt skal de være garanter for en høj
faglighed i vejledningen,« siger hun og
opfordrer til, at man på skolerne er åbne
over for de kritiske spørgsmål, som man
mødes af.
»Hvis den integrerede vejledning skal
have succes, er det vigtigt, at alle får mulighed for at blive hør t,« sagde hun.
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Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder som
Autisme Spektrum Forstyrrelse, Asperger Syndrom, OCD-, ADHD, Tourette Syndrom m.v. og tilbyder:

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

d4
til all (32 GB)
e ele
ver

Vores mål“En
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Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk
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En individuel uddannelse
–for unge med særlige behov

Oplæring på egne værksteder
Musik og motion
Hverdagslæring
Interne og eksterne botilbud
Virksomhedspraktik
Etablering i jobs
Udslusning i egen bolig

Troldkær
Formålet med et ophold på Troldkær er
at dygtiggøre sig erhvervsmæssigt, lære
at mestre hverdagens udfordringer, blive
selvstændig – og få et godt liv.

Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

Oplæring på egne værksteder. Musik
Hverdagslæring. Interne og eksterne
Virksomhedspraktik. Etablering
Udslusning i egen bolig

HOLDSTART
FORÅR 23 uger
(start januar)

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART
Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

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

Tekst //
3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Lektor på Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. Underviser på masteruddannelsen i vejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. og ph.d.
studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Konkurrencestaten gør
mennesket til en genstand
Anmeldelse af ’Konkurrencestatens pædagogik. En kritik og et alternativ’. Brian Degn Mårtensson
For ikke så længe
siden omtalte vi
med stor begejstring
Har tmut
Rosa’s bog ’Acceleration og fremmedgørelse’. Rosa
beskriver og diskuterer, hvad det
gør ved mennesker at være indlejret i et vækstregime, som er grundlaget for de senmoderne vestlige samfund.
Han beskriver et nyt begreb om fremmedgørelse og ikke mindst redegør
Rosa for, hvordan den neoliberale samfundsudvikling har sit eget endeligt indbygget. Fra en lidt anden vinkel kommer
Mår tensson med en kritik af selv samme
projekt, når han viser, hvordan børn og
unge – senere voksne – ved hjælp af en
særlig konkurrencestatspædagogik, bliver uddannet til at udgøre en økonomisk
rentabel ressource i et samfund baseret
på en markedsøkonomi, der er i konkurrence verdensøkonomien.
Konkurrencestatens pædagogik er,
som under titlen siger, både en kritik af en
forvandling af dansk pædagogik og et bud
på et italesat normativt alternativ med afsæt i Kierkegaards kærlighedsbegreb.
Bogen er overskuelig med sine ca. 160
sider, men den er ikke i hverken stikordseller læs-let-form. Det har heller ikke
været forfatterens intention ifølge hans
forord, da emnet – en igangværende for12
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vandling af dansk pædagogik – kalder på
en grundig og demokratisk debat om de
mange reformer og ændringer, der rammer skole- og uddannelsesområdet. Bogens formål er at bidrage til en øget faglighed i debatten, som er mere og andet
end mavefornemmelser og optællinger af
’for’ og ’imod’.
Kritik af konkurrencestaten
Bogen er inddelt i fire dele. De to første udgør samlet set forfatterens kritik
af konkurrencestatens pædagogik, som
ifølge Mår tensson forsøger at identificere sig som en særlig ’ren’ pædagogik
i sit opgør med de store for tællinger.
Umiddelbar t kunne dette projekt ligne
det postmoderne, med opløsning af
under trykkende narrativer og frisættelse. Men Mår tensson kommer frem
til, at konkurrencestaten, som svar på
postmodernismens relativisme, blot
indsætter en ny stor for tælling, nemlig konstruktionen af statens behov for
økonomisk vækst og produktivitet. Vi er
ifølge denne for tælling nød til at sikre en
bedre konkurrenceevne, hvis vi vil undgå
en truende afgrund. Med eksempelvis
PISA-debatten indfør tes et instrumentelt perspektiv, som kun anerkender og
fokuserer på evidens- og økonomirelaterede argumenter. Pædagogik kommer i forlængelse heraf til at handle om
numeriske opgørelser af læsehastighed,
frafald, karaktergennemsnit (som i øvrigt
på forunderlig vis kan forhøjes bare ved

at undgå huller i uddannelsesplanen) osv.
Målet om individet som middel til et højt
BNP bliver taget for givet, og metoden
dikteres på grundlag af evidens.
Denne nye store for tælling, som umiddelbar t for tælles gennem evidensbaseret
viden, målstyret undervisning/vejledning
og lovgivning om metode, kommer ikke
til at frisætte, men bliver snarere en skjult
normativitet forklædt som ’ren pædagogik’, netop fordi den er evidensbaseret. På
vejledningsfeltet har vi også set reformer,
som dikterer såvel mål som metode.
En normativ pædagogik der
betoner kærlighed – et alternativ
Gennem de sidste to dele af bogen bidrager Mår tensson til debatten med et
alternativ til konkurrencestatens pædagogik. Han siger, at hvis vi betragter
pædagogik som et eksakt middel til at
opnå en forudbestemt tilværelse, hvor
mennesket skal præstere noget allerede
defineret, bliver mennesket til en genstand. Mår tensson mener, at mennesket
pr. natur er uegnet til på denne måde at
blive tingsliggjor t.
Endvidere mener forfatteren, at lige
meget hvor dygtige vi bliver ud i analysens kunst, kan vi ikke eksakt påvise, hvad
et barn får brug for at vide og kunne. Vi
kan heller ikke undgå at medskabe fremtidens forudsætninger, når vi træffer det
ene eller andet pædagogiske valg. Deraf
følger et grundlægende problem i forhold
til en objektiv sandhed i pædagogikken.

Rie, randi og rita rapporterer

Til gengæld er vi, på grund af menneskets
grundlæggende omsorgsbehov, nød til at
handle pædagogisk. Det der står tilbage er
altså ikke at foregive en sand og objektiv
pædagogik, men at vælge mellem forskellige normativer, og diskutere hvilke vi som
samfund etisk kan og vil forsvare. Det er
i dette lys Mår tensson byder ind med en
normativ pædagogik, der betoner en kærlighed til mennesket og menneskeheden
og den europæiske oplysningsfilosofiske
tradition – som i øvrigt har været grundlaget for at udvikle sameksistens og en høj
produktivitet i den vestlige verden.
Udvis tålmodighed og læs!
Mår tenssons bog er både svær t tilgængelig, dyster i sin analyse og helt sikker t
i modvind i forhold til stærke kræfter på
både policy-niveau og den i tiden højt
besungne evidensbaserede forskningsscene. Men det gør kun bogen endnu
mere vigtig i vores debat om effektivitet
og den neoliberale diskurs og værdi, og
dennes indflydelse på at definere godt
og skidt, rigtigt og forker t, relevans og
irrelevans og ikke mindst mening og meningsløshed.
Det nemmeste vil være, når man midt
i første del erkender, at dette ikke er en
læs-let-bog, at lægge den til side. Dette
gør forfatteren selv opmærksom på i sit
forord, og giver derfor det råd, at man
eventuelt kan springe den idehistoriske
og videnskabsteoretiske del over, hvis man
primær t har interesse i det nutidige stof.
Det skal dog være vores anbefaling, at
man kridter skoene og tålmodigheden, og
giver sig tid til Mår tenssons beskrivelse af
forskellige opfattelser af pædagogisk teori
og praksis, og hvordan disse har vandret
fra en epoke til en anden. Netop i en tid,
hvor begrebet om evidens tillægges særlig værdi i form af PISA-undersøgelser og
målstyret undervisning, hvor uddannelse
afløser dannelse og hvor pædagogikken
og vejledningen forventes at sikre konkurrencestatens for tsatte vækst og konkurrencedygtighed, bliver det vigtigt at
undgå overflade-diskussion. Vi må tage en
grundlagsdebat – en debat der adresserer
det menneskesyn, der gennemsyrer de
aktuelle reformer på skole- og uddannelsesområdet.
Som vejledere og vejledningssystem
er det efter vores mening en meget vigtig
debat at engagere sig i, og Mårtenssons
bog giver en ballast i forhold til at styrke
en saglig debat. Vi ønsker god læselyst!

VÆRKTØJER TIL DIN FREMTID
HØJSKOLE FOR
16 TIL 19-ÅRIGE

FAG

FOR ENHVER

SMAG

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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Gør tanke til handling
VIA Videreuddannelse

Vil du skabe vejledning

i verdensklasse?

Så er diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning noget for dig. Du er garanteret
masser af ny viden, effektive redskaber og inspirerende metoder, der gør dig i stand til at udvikle din egen
praksis og yde en mere målrettet og kvalificeret vejledning af børn, unge eller voksne.

- Nyeste viden om karrierevejledning, vejledningsmetoder
og -teorier.
- Effektive redskaber og teknikker til såvel individuelle som
kollektive vejlednings samtaler og -aktiviteter.
- Kompetencer i at anvende digitale medier i vejledningen.
- Mulighed for specialisering i bestemte emner, fx, mentorskab, job og uddannelse i grundskolen, gruppevejledning
eller digitale medier.
- Inspirerende netværk med andre vejledere fra forskellige
brancher.

Din profil
Diplomuddannelsen er for dig, der arbejder med vejledning
af børn, unge eller voksne på fx en uddannelsesinstitution,
i et studievalgscenter, i Ungdommens Uddannelsesvejledning, i et jobcenter, en a-kasse eller en faglig organisation.

14
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Ønsker du fokus på udvikling af kollektive
vejledningsformer?
Modulet ”Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning” giver
dig kompetencer til at imødekomme de nye krav i lovgivningen.
Modulet kan indgå i diplomuddannelsen, du kan tage det som
enkeltfag eller det kan tilrettelægges som et skræddersyet
forløb for en gruppe af medarbejdere.

Vil du vide mere
Læs mere om uddannelsen, se det aktuelle udbud af moduler og
tilmeld dig på via.dk/vejleder
Har du spørgsmål, så kontakt studievejleder Rita Buhl på telefon
8755 1832 eller mail ribu@via.dk
6802 - ilh - 09.2015

Dit udbytte

Uddannelsesvalg

tekst //
Benny Wielandt,
Næstfor mand U UVF, til daglig Vejleder på TEC

Karriere-kompasset
Værktøj der giver retning og overblik,
når der skal vejledes til uddannelse eller job

Karrierevalgs-kompetencer indgår i en lang række
forskningsundersøgelser og
vejledningsteorier. I mange af
disse fremstår strukturen af karrierevalgs-kompetencer for tsat uklar.
På baggrund af litteraturforskning, kvalitative interviews, og faktoranalyser af data og stikprøver, har de hollandske forskere Kuijpers og Scheerens (2006)
efterfølgende udarbejdet en flerdimensional beskrivelse og model over karrierevalgskompetencer.
Kuijpers og Scheerens skelnede i modellen mellem fem karrierekompetencer :
1.	K arriererefleksion: refleksion over egne kompetencer i forhold til ens karriere.
2.	Motivationsrefleksion: refleksion over egne ønsker og værdier i forhold til ens karriere.
3.	U dforskning: arbejde og orientering der matcher ens egen
identitet og kompetencer til de ønskede værdier og kompetencer i en konkret arbejdssituation.
4.	N etværk: at opsøge og udnytte kontakter, der er relevante
for en karriere.
5.	Karrierekontrol: den karriererelaterede planlægning og påvirkning af læring og arbejdsprocesser.
Efterfølgende har Euroguidance Holland designet den grafiske
model Karrierekompasset med tilhørende processpørgsmål.
På en studierejse til Estland i maj blev jeg introduceret til kom-

passet, som bruges i både
Estland og Letland både i
grundskole og ungdomsuddannelserne og af jobcentrene.
Jeg har efterfølgende fået tilsagn fra
Holland til at oversætte og videreformidle
diagram og baggrundsviden om kompasset.
De fem karrierekompetencer indgår på forskellig
vis i de to kompas-arbejdsformer :
A: K
 arrieredialogen (med brug af karrierekompas på A4-side)
B: Karrierekompasset (med brug af karrierekompasmåtten
samt spørgsmål fra liste)
A: K
 arrierekompasdialogen (én-til-én)
• A
 fklaring af mål og indhold for samtalen (tænk over længden, mulighed for opfølgning)
Indholdet af samtalen
Refleksion over handlinger i den forløbne periode siden sidst:
(FVK):
Dine fremskridt i karrierens/uddannelsens trin
• H vilke trin er opnået?
• Fremskridt i dine læringsresultater (F = hvad der er foregået/
foregår og hvordan)
• Fremskridt i dit velbefindende og min tilfredshed • Hvad var
vigtigt? (V =Vigtigt)
• H vad er dine intentioner eller læringsønsker? (K =konklusioner)
>>>
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Udvalgte spørgsmål indenfor de
fem karriere-kompetencer (ud
fra kompassets fem felter A-E)
A) Spørgsmål om dine evner og kompetencer
Hvilke kvaliteter/evner/kompetencer
hos dig selv er du stolt af, og hvorfor?
Hvilke personlige kvaliteter vil du gerne udvikle yderligere? Hvordan kan du
opnå dette?
Hvilke ting og kvaliteter har du nogle
gange modtaget ros for?
Hvad har du klaret dig godt med i skolen?
Hvad har ikke du klaret dig så godt
med i skolen?
Hvad er du god til derhjemme eller i
en (spor ts-) klub/forening/gruppe?

Karrierekompasmåtten bruges i gruppevejledning.

Problemformuleringsfase
Afklaring af lærings- eller karrierespørgsmål og undersøgelse af karriere.
For tæl hvad du er god til/kompetencer
der skal arbejdes på/Hvad finder du vigtigt på arbejde/skole, og hvorfor?
Tror du, du nemt kan finde arbejde i dette erhverv? Hvorfor/hvorfor ikke?
Motivrefleksion. På hvilket grundlag vælger du denne uddannelse?
Konstruktiv fase
•	H vordan kan du arbejde med din læring eller karriere spørgsmål?
• Lærings- eller karriereaktiviteter skal
være specifikke og målbare, således at
eleven støttes heri
•	H vilke løsninger kan du/eleven tænke
på?
•	H vilke aktiviteter vil du udføre? Hvornår? Hvem vil du bede om yderligere
hjælp?
Afsluttende fase
•	R esumé af samtalen/tanker om forløbet af samtalen/aftaler om opfølgning/
farvel
B: Gruppevejledning med brug af spørgsmål og karrierekompasmåtten
1.	Gruppen samles rundt om karrierekompasset
2.	Til hver af de fem områder A-E er der
lagt kuver ter med spørgsmål/liste med
spørgsmål
16
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3.	Elev trækker en kuver t fra hver af
grupperne A-E og lægger dem på
kompassets fem felter. Alternativt får
eleven et spørgsmål fra facilitator om
den konkrete kompetence
4.	Eleven stiller sig i centrum og bevæger
sig kompasset rundt ved at besvare
spørgsmålene et ad gangen
5.	Andre elever og gruppefacilitator kan,
afhængigt af tidsrammen, kommentere og stille uddybende spørgsmål
6.	Vejledende tid 5 minutter pr. elev,
herefter indtræder ny elev, og nye
spørgsmål trækkes.
Et godt værktøj
Diagrammet og komplet liste over
spørgsmål kan downloades fra Ungdomsuddannelsernes Vejlederforenings
hjemmeside www.uuvf.dk. Man kan selvfølgelig selv udarbejde/erstatte spørgsmål efter behov
Karrierekompasset er et godt værktøj
til at arbejde med vejlednings-/karrieremål
i et fællesskab. Samtidig er det velegnet til
at få struktur og retning på de forskellige
kompetencer, der indgår inden valg af uddannelse/job og under selve uddannelsen.
For mig er nøgleordene refleksion, at
eleven åbner op enten på tomandshånd
eller i et fællesskab. Og dermed bliver
værktøjet jo til elevens kompas.

B) Spørgsmål om dine motiver
Hvordan fandt du ud af, hvad du ønsker at være?
Hvad vil du opnå i din karriere, og
hvorfor?
(Hvordan) har vejledning og rådgivning
fra andre end forældre og venner påvirket dine motiver?
Hvilke karrieremuligheder har du tvivlet mest på og hvorfor?
C) S pørgsmål om din egen udforskning/
undersøgelse af dine muligheder
Hvem har hjulpet dig med at få et realistisk og aktuelt billede af dine muligheder? Hvordan foregik det?
Set i bakspejlet, i hvilket omfang har dit
eget fremtidsbillede været realistisk?
Hvor ville du søge efter information
om muligheder på arbejdsmarkedet?
D) Spørgsmål om dit netværk
Hvilke kontaktpersoner i dit netværk
kan hjælpe dig med oplysninger og
kommentarer om dine karrieremuligheder?
Hvilke andre kan hjælpe dig med at
undersøge hvilke erhverv du vil kunne
lide?
Hvem kan hjælpe dig med at opdage,
hvad en bestemt profession indebærer?
E) S pørgsmål om din karrierevejledning
og din karrierekontrol
Hvilke skridt kan du tage for at finde
ud af, hvad du virkelig ønsker?
Hvordan kan et praktikophold hjælpe
dig med at vælge eller fravælge en uddannelse?
Hvilke vigtige ting er det vigtigt for dig
at undersøge på en åben dag/et besøg,
når du skal vælge uddannelse?

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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Uddannelse og job

Tekst //
MARIANNE LUND MOURITSEN OG TRINE HINCHELY HARCK

UU og grundskole i samarbejde om udviklingen
af Uddannelse og job
Skal det nye emne Uddannelse og job få succes i folkeskolen,
kræver det samarbejde, hvor lærere og UU-vejleder byder ind
med hver deres faglighed for at kvalificere unges karrierelæring

Artiklen beskriver et konkret samarbejde
med Rønbækskolen i Favrskov kommune,
hvor vi inviterede skole og lærere til at deltage i udviklingen af Uddannelse og job.
Vi, en UU-vejleder og en selvstændig
konsulent inden for vejledningsområdet,
har fundet sammen, da vi begge er optaget af karrierelæring og fællesskabsbaseret
vejledning og begge har et ønske om at
udvikle det obligatoriske emne Uddannelse og job i samarbejdet mellem grundskolens lærere og UU-vejledere.
Vejledning integreret i den
daglige undervisning
Vejledningsaktiviteter, som indgår som
en del af undervisningen i mere helhedsmæssige forløb, har en positiv effekt
(DCU, 2011).
Vi er derfor optaget af at få integreret
vejledningsdimensionen i skolens undervisning og andre aktiviteter for at ruste
unge så godt som muligt til livet efter
skolen, herunder til uddannelses- og arbejdslivet. Og vi ser en oplagt mulighed
for at udvikle dette område med afsæt i
Uddannelse og job og skolereformens fokus på skolens åbning og samspil med det
omgivende samfund.
På mange skoler er Uddannelse og job
– af flere grunde – et forsømt område.
Megen vejledning er individuel og retter
sig i mindre grad mod undervisningen
og det didaktiske felt. Vejledning kommer
primær t til at dreje sig om ’udefrakommende’ aktiviteter, UU-vejlederen sætter
i værk, f.eks. kollektiv vejledning, introduktionskurser og brobygning, samt de
samtaler UU-vejlederen har med unge
i udskolingen. Desuden er vejledningen
ofte snæver t knyttet til de unges valg af
ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse
og ikke så meget mod karrierelæring, der
18
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handler om at skabe forudsætninger for at
unge overhovedet kan træffe valg og klare
overgangene til ungdomsuddannelserne.
Ansvaret for Uddannelse og job og de
forskellige vejledningsopgaver er placeret i henholdsvis skole og UU. Fælles for
opgaverne er dog, at de i virkeligheden
må løses i et arbejdsfællesskab mellem
UU-vejledere og lærere, hvis de for alvor
skal have betydning for unge og deres
karrierelæring. Her må lærere og UU-vejledere indgå i et reelt tværprofessionelt
samarbejde, hvor de bidrager på lige fod
med hver deres faglige kompetencer og
perspektiver.

At få skolen og lærerne i tale
’Nye samarbejdsformer handler om,
at institutioner ”byder hinanden op til
dans” med det mål i fællesskab at finde
løsninger, der er baseret på tværfaglig og
situeret viden’ Nordentoft (2014)
Dansen, vi bød op til, blev til et samarbejde, der strakte sig over 4x1½ time. I forløbet deltog lærere fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Inden forløbet med lærerne kom i
stand, mødtes vi med skolens ledelse for
at høre, hvilke tanker de havde gjor t sig
om Uddannelse og job og samarbejdet

mellem UU-vejledere og lærere. I oplægget til ledelsen og i invitationen til lærerene skrev vi bl.a.:
’Vi vil dog især gerne høre, hvilke tanker, I gør jer om emnet Uddannelse og job
og vejledningsområdet, og hvad der skal
til, for at I (i endnu højere grad) tænker
emnet ind i undervisningen og føler jer
rustet til at varetage opgaven.’
På det første møde bidrog vi desuden
med vores faglige vinkler. Vi introducerede
Uddannelse og job og karrierelæringsperspektivet, og de muligheder vi ser for at
integrere emnet i skolen, og vi gav vores
bud på, hvordan Uddannelse og job kan
spille sammen med vejledningen af de
unge og uddannelsesparathedsvurderingen, som nu i langt højere grad end tidligere er skolens ansvarsområde.
Det var vigtigt for os netop at få lærerne i tale, da det er dem, der står for den
daglige planlægning af undervisningen, og
ved hvilke udfordringer det giver at skulle
give plads til emner som Uddannelse og
job i en i forvejen stramt styret hverdag.
Lærerne var meget åbne for at få Uddannelse og job integreret i undervisningen, men de følte sig ikke klar til opgaven.
De kendte ikke kompetencemålene for
Uddannelse og job og tænkte umiddelbar t Uddannelse og job som et adskilt
emne, som primær t UU-vejlederne i udskolingen ville varetage.
Uddannelse og job tænkt ind i
årsplanen
På Rønbækskolen arbejdes der med flerårige årsplaner, og således er de kommende skoleår i store træk planlagt.
Lærerne oplever, at der ofte kommer
uforudsete aktiviteter ind, der forstyrrer og ændrer i deres planer, og netop
derfor er det vigtigt for lærerne at kunne

Uddannelse og job

Lærerne var meget åbne for at få Uddannelse
og job integreret i undervisningen, men de følte
sig ikke klar til opgaven.
se Uddannelse og job i en sammenhæng
med den daglige undervisning og som en
integreret del af årsplanerne, da emnet
ellers risikerer ikke at blive prioriteret
særlig højt.
Til de følgende møder havde lærerne
derfor, med afsæt i årgangenes årsplaner,
afsøgt emner og temaer hvor kompetenceområderne fra Uddannelse og job
naturligt indgik. De fik således øje på Uddannelse og job – dimensionen i de temaer, de havde planlagt at arbejde med i
forvejen, ligesom de undersøgte, hvordan
dimensionen kunne komme mere tydeligt
til udtryk i såvel mål, indhold og aktiviteter. I dette arbejde inddrog lærerne deres
teams.
Vigtige forudsætninger for
samarbejdet
Karrierelæring foregår i mange forskellige kontekster, og er ikke kun noget,
der sker i de unges samtaler med vejlederen. I skolen skal unge lære at ’konstruere karriere’, hvor karriere betegner
”det hele liv”, og unge skal støttes i at
konstruere - for dem – meningsfulde og
”realistiske” karriereveje. (Harck, 2009)

Derfor er det væsentligt at skolen i undervisningen tematiserer det, unge skal
lære for at kunne navigere i forhold til
livet efter skolen og gør det til indhold i
undervisningen, og det sker bl.a. i emnet
Uddannelse og job.
At få italesat emnet Uddannelse og job
og få skabt en bevidsthed hos lærerne om
vejledning som en karrierelæringsproces,
er en vigtigt forudsætning for at kunne få
Uddannelse og job integreret i den daglige undervisning. Her skal lærerne ikke
være eksperter i unges uddannelsesmuligheder, men de skal i stedet, i samarbejde
med UU-vejlederen, tilrettelægge undervisning, der skaber forudsætninger for at
unge kan træffe uddannelsesvalg, bliver
robuste og i stand til at klare overgangene
til ungdomsuddannelserne.
Samarbejdet mellem lærere og UUvejleder forudsætter rammer og rutiner.
Det kan være i form af faste mødeaftaler,
hvor lærerne og UU-vejlederne sammen
gennemgår, justerer og kvalificerer årsplaner, så Uddannelse og job tænkes ind i allerede planlagte forløb og aktiviteter og
sammen får ideer til nye undervisningsforløb, der rummer kompetencemålene i

Uddannelse og job. Her vil UU-vejlederne
kunne bidrage med konkrete eksempler,
ideer og materialer. UU-vejlederen har
desuden kontakter til såvel det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og
kan på den måde byde aktivt ind i forhold
til den understøttende undervisning og
skolens åbning mod samfundet. Et ritualiseret tværprofessionelt samarbejde, hvor
lærere og UU-vejleder byder ind med
hver deres faglighed og perspektiver er
en forudsætning for at kvalificere unges
karrierelæringsprocesser.
Litteratur:
DCU (2011): Viden om vejledning. Dansk
Clearinghouse for uddannelsesforskning,
DPU.
Harck, Trine Hinchely (2009): Der skal
to til en tango - lærere og UU-vejledere
i samarbejde om vejledningen i skolen. I
Liv i Skolen 2/ juni 2009. VIA UC.
Nordentoft, Helle Merete (2014): Fra
blæksprutte til tværfaglig katalysator. VejlederForum Magasinet Vinter 2014, Schultz.

Eksempler på emner fra årgangenes årsplaner, der med få justeringer
kom til at indeholde elementer fra Uddannelse og job
Klassetrin

Tema/aktivitet

Justering ift. Uddannelse og job

Mål for Uddannelse og job

Indskoling

Besøg på rådhuset

Udover den planlagte rundvisning skal eleverne undersøge hvilke forskellige jobfunktioner, der er på rådhuset.
Gruppevis skal eleverne forberede et par spørgsmål til fx
sekretær, borgmester, jobkonsulent, socialrådgiver. Spørgsmål kan omhandle, hvilke uddannelser, der går forud for
de forskellige job. Plancher, fotos og fortællinger bruges til
at fremlægge elevernes undersøgelse.

Kompetenceområde:
Fra uddannelse til job
-	Elevernes viden om sammenhængen mellem uddannelse og job styrkes
-	Gennem interviews trænes eleverne i at indsamle, bearbejde og vurdere information omkring forskellige job
og uddannelsesmuligheder
-	Eleverne får kendskab til jobmuligheder i nærmiljøet

Mellemtrin

Hvornår er man lykkelig?
(Kristendom/dansk)

I forbindelse med arbejdet om at finde lykken, kan eleverne arbejde med deres egen opfattelse af lykke i forhold
til deres videre karriere, herunder forestillinger om fremtidig uddannelse og job. Hvad drømmer de om? Hvad er
værdifuldt? De kan også arbejde med egne styrkesider
– hvem er jeg?
Aktiviteter til dette kan være våbenskjold/værdiskjold, collage – hvem er jeg? Drømmeøvelse – planche-hvornår
ser mit liv ud om 10-15 år?

Kompetenceområde:
Det personlige valg
-	At eleverne kan udtrykke drømme og forestillinger om
fremtiden
- Kendskab til egne styrkesider

Udskoling

Entreprenørskab
(tværfagligt projekt)

Eleverne skal gennem 3 uger skabe deres egne små virksomheder, der skal gøre en forskel i Hinnerup og omegn.
Projektet rummer allerede elementer af Uddannelse og
job, men kan yderligere kvalificeres ved i efterbehandlingen at sætte fokus på elevernes egen karriereplanlægning.
Herunder forståelsen af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige værdier, interesse og færdigheder.

Kompetenceområde:
Arbejdsliv:
-	Eleverne arbejder med konkrete arbejdsvilkår, herunder start af egen virksomhed
-	Eleverne arbejder med forskellige former for arbejdsliv
og disses indvirkning på familie og fritid
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VOKSENLIVET

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
Gselvstændigt
O D S TA R T PÅ Vvoksenliv.
OKSENLIVET
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SPECIALKAMPAGNE - AER LINGUS

SPECIALTILBUD

DUBLIN
1.998,6 DAGE FRA kr.

I samarbejde med Aer Lingus har vi sammensat et helt
unikt tilbud på skolerejser til Dublin. Specialprisen gælder
for grupper, der rejser i november/december 2015 samt
januar/februar 2016. Pladserne sælges efter “først til
mølle”, og der tages forbehold for ledig kapacitet.
Vi har selvfølgelig også super-tilbud i andre perioder.

DUBLIN - 6 DAGE MED FLY
FRA KUN KR. 1.998,Prisen inkluderer:
-flyrejse København - Dublin t/r
-5 overnatninger på centralt hostel
-morgenmad under opholdet
-skatter og afgifter
Kontakt en af vores erfarne rejsekonsulenter for en uforpligtende snak om jeres studierejse til Dublin. Vi laver altid et
skræddersyet og uforpligtende rejseforslag, som er tilpasset
netop jeres gruppe. Ring GRATIS 80 20 88 70.

Christian Skadkjær

Heine Pedersen

Juliane Vad

SPÆNDENDE PROGRAM
SMUK OG OVERSET PERLE
BILLIGT OG GODT

SE TILBUD

info@alfatravel.dk · alfatravel.dk · 8020 8870

Vejleder-Dublin_aug.indd 1

8/5/2015 9:23:42 AM

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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Vejlederprofilen

Tekst //
Torben elsig-pedersen, redaktør

Vejledning i
krydspres
mellem borgere
og systemet
PROFILEN
Charlotte Knagh Trojahn
er ny formand for Danmarks
Vejlederforening. Hun er uddannet cand. mag. i religionssociologi fra Københavns Universitet,
hvor hun også under studietiden
arbejdede som studenterstudievejleder. Er i dag faglig koordinator og studievejleder på
Det Informationsvidenskabelige
Akademi, IVA, på KU.
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For borgerne bliver oplevelsen nemt,
at vejledning hele tiden vil noget med
borgeren på vegne af systemet. Det
står i kontrast til vores vejledningsetik
og ideal om en åben samtale, mener
Charlotte Knagh Trojahn, ny formand
for Danmarks Vejlederforening

Politikerne lægger i stigende grad rammer ned over vejledningen, men hvis det
skal føre til konkrete resultater, skal der
lyttes langt mere til vejlederne i fremtiden. Sådan lyder det fra den ny formand for Danmarks Vejlederforening,
33-årige Charlotte Knagh Trojahn, der
fra sin plads som vejleder på Det Informationsvidenskabelige Akademi under
Københavns Universitet hver eneste dag
må vejlede i konsekvenserne af en studiefremdriftsreform, hvor vejledningen
har en betydelig rolle i at håndhæve en
reform, men ikke er tænkt aktivt med
i løsningen. Men også på andre områder er vejledningen tiltænkt en rolle i at
styre borgernes valg, uden det nødvendigvis bygger på et hensigtsmæssigt vejledningsetisk grundlag, mener hun.
»Det er helt tydeligt, at politikerne forventer at opnå bestemte resultater for
eksempel i form af, at de unge kommer
hurtigere igennem, i højere grad vælger
en erhvervsuddannelse og undgår frafald.
Vejledere i alle sektorer mærker dette
pres hver eneste dag, men politikerne har
glemt at tænke vejledernes rolle med og
glemt at tage os med på råd i forhold til,
hvad der virker,« siger Charlotte Knagh
Trojahn.
Ifølge den nyvalgte formand står vejlederne i et stærkt krydspres imellem de
politiske forventninger på den ene side
og den vejledningssøgendes ønske om at
få hjælp på den anden side.
»Systemet stiller krav til vejlederne
om bestemte resultater. Samtidig lægger man nye rammer ned over, hvordan
vejledningen skal foregå, f.eks. at kun 20

procent skal have individuel vejledning af
UU-centrene. Det udfordrer vejlederne
på professionen, hvor vi må spørge os om
vi efterhånden har fået et system, hvor
det er en myte, at borgeren kan få en fordomsfri og reflekterende vejledning. For
der lægges op til, at vejledningen hele tiden skal ville noget med borgeren, og det
står i skarp kontrast til professionens etik,
der fordrer at vejledningen lægger rum til
en reflekterende og fordomsfri samtale.«
Charlotte Knagh Trojahn mener, der er
brug for at påpege det uhensigtsmæssige
i, at vejledning så markant bliver et politisk
redskab for at opnå bestemte målsætninger. For i praksis kommer vejlederne i høj
grad til at afbøde for konsekvenserne af
de mange reformer. Det ser formanden
blandt andet som studievejleder på Københavns Universitet.
»De strammere regler betyder, at de
studerende kun skal foretage få fejltrin i
forhold til regelsættet, før de sidder i saksen og kan mærke sanktionerne. Som vejledere og vejlederforening har vi fået en
større opgave i at forsøge at påvirke rammerne, så reformen ikke får alt for mange
uheldige konsekvenser. Desuden er der
lagt op til, at den studerende selv skal
sørge for at opfylde forskellige krav, men
det kan være svær t, hvis man bliver ramt
af sygdom, skal på barsel eller andet. I de
tilfælde forventes det, at den studerende
selv er den aktive par t, der har overblik
over konsekvenserne for vedkommendes
studieforløb, men sådan fungerer det jo
ikke altid, hvis der er opstået en krise.«
Formanden ønsker at bringe foreningens stemme og viden på området ind i

Vejlederprofilen

Hvad er god vejledning?

»Det er, når man rykker noget hos den
vejledningssøgende. Formålet er at gøre en
forskel, så den vejledningssøgende rykker sig i
sin proces. Borgeren må gerne være ked af det
eller sidde tilbage med nye spørgsmål efter en
samtale, det vigtige er at der er åbnet for nye
refleksioner eller en afklaring.«

kommende ændringer, så vejledningsområdet ikke pålægges nye
opgaver og forventninger uden
hensyn til professionens formåen, og desuden får mulighed for
at påvirke, hvordan tingene kan
udføres i praksis.

Bonus om den
nye formand
Tidligere formand for
SKUD, vejledernes
forening på universitetsområdet.

Skab sammenhæng
UU Danmarks ønske om en
vejledningsreform på ungdomsområdet ser Charlotte Knagh
Trojahn som et interessant udspil, men opfordrer til, at hele
vejledningsområdet
tænkes
med.
»Vejledningsfeltet er en rodebutik, hvor det nogen gange
er et nationalt anliggende, andre
gange en kommunal opgave, en
opgave på uddannelsesstederne
eller måske en opgave, som ingen har påtaget sig. Derfor synes
jeg, det ville være godt at skabe
sammenhænge i hele vejledningssystemet. I første omgang
kunne vi plukke de lavt hængende frugter i forhold til at få
et praktisk samarbejde imellem
de mange instanser, bl.a. så der
bliver nogle bedre overgange fra
den ene uddannelse til den næste. Det kan gøres helt konkret
ved at organisationer taler sammen på tværs, og Danmarks Vejlederforening vil gerne involvere
sig i den proces. Foreningen kan
samle bred viden og erfaringer
fra hele vejledningsområdet.«

Kan tegnsprog.
Har på religionssociologi skrevet speciale
om indretningen af kirkegårde og gravpladser.
Var formand for studentermenigheden på
universitetet.
Kan lide at stå tidligt
op. Under studietiden
var hun instruktør for
morgentæskeholdet,
der trænede fra kl.
7 i aktiviteter som
crossfit, styrketræning,
aerobic mv.
Bor i Farum med mand
og en søn på to år.

Foto: Irfaan Khan
Medlemmer skal inddrages mere i arbejdet i Danmarks Vejlederforening,
mener Charlotte Knagh Trojahn, der således inviterer alle til at komme
med input til foreningens arbejde.
VEJLEDEREN
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Ta’ 9. & 10. klasse på

>
>
>
>
>

DIN eFTerSkole I AArhuS
Design & Stuff
Basketball
Mad & Gastronomi

>

Hør også om
Erhvervslinjen
for unge fra 1
6–20 år

Idræt- & Friluftsliv
International

RISSKOVEFTERSKOLE.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf 8617 8511 • risskovefterskole.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
VEJLEDEREN
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klummen

Tekst //
HANNE PAUSTIAN TIND

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.

Kom nu ind i kampen
Nogle gange bliver jeg bare så træt af mit job
som UU-vejleder. Eller rettere sagt jeg ”bliver
træt i jobbet” som UU-vejleder. Det er ikke
de unge mennesker eller deres forældre, der
trætter mig. Det er debatten om de unges
uddannelsesvalg, der ind i mellem trætter mig
voldsomt. Seneste træthedsanfald indtraf på
uddannelsesfolkemødet i skolebyen Nr. Nissum. Her foregik en interessant diskussion om
den nye folkeskolereform og de unges uddannelsesvalg. Alle paneldeltagere var enige om,
at der er brug for flere faglær te.
Så indtraf det paradoksale! En paneldeltager, der repræsenterede en stor arbejdsgiverorganisation, blev bedt om at give sit bud på,
hvordan man kan fremme denne ønskede ændring i de unges uddannelsesvalg. I stedet for at
give et spændende og konstruktivt bud, vælger
talsmanden i stedet at forklare, hvordan det i
hvert fald ikke skal foregå: ”Det kan ikke gøres

med et minimumskendskab til fodbold ved, at
et godt forsvar og en velfungerende midtbane
er helt afgørende for succes.
Vejlederen har til sammenligning rollen
som holdleder eller vandbærer, der skal forsøge at overbevise de mange angrebsspillere
om, at der også er en glimrende fremtid som
højre back, fordi der netop er kolossal mangel
på backs på fodboldmarkedet. Men det er en
vanskelig opgave, fordi træneren (Folketinget)
tillader de mange angribere på holdet, agenterne (forældrene) støtter spillerne i deres
valg af position på holdet, og publikum (venner,
klassekammerater) synes, at angriberne er de
største stjerner på holdet.
Prøv med belønning
Efter at være kommet til kræfter igen og have genfundet det
gode humør, vil jeg tillade mig

Det kan ikke gøres ved at sende en gammel kedelig
mand fra UU, der lugter af kaffe, ind i klasselokalet.
ved at sende en gammel kedelig mand fra UU,
der lugter af kaffe, ind i klasselokalet for at fortælle de unge om uddannelsesvejledning”.
Her var det så, at jeg blev så træt. Hvornår
stopper klagesangen over, at det er vejlederne,
der svigter, når de unge ikke vælger uddannelse,
som samfundet (erhvervslivet, politikerne) gerne vil have dem til? Det er jo ikke vejlederen,
der kan eller skal sætte krydset i optagelse.dk
på de unges vegne. Udfordringen med, at for
mange unge vælger en ren gymnasial uddannelse fremfor en erhvervsuddannelse eller en
eux svarer jo til at have et fodboldhold, hvor
størstedelen af spillerne vil være angribere, fordi det er de mest profilerede pladser. Enhver
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at give et par forhåbentligt forfriskende bud på
nye veje at gå.
Med direkte
inspiration
fra en nylig
offentliggjor t undersøgelse af,
hvad der kan
få skoleelever
til at holde op
med at ryge. Undersøgelsen peger på,

klummen

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

Modelfoto: Colourbox

at det ikke hjælper med oplysning og stop-tilbud alene. Der
skal en belønning til. Faktisk viser undersøgelsen, at det netop
er belønningselementet, der isoleret set har den største effekt. Nu tillader jeg mig at lave en direkte effektoverførelse til
vejledningsområdet. Her hjælper det nemlig heller ikke med
oplysning og erhvervsuddannelsestilbud alene. Der er muligvis
også brug for belønning. Ideer kunne være: SU til erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse uanset alder. Højere
SU til erhvervsuddannelse end til ren gymnasial uddannelse.
Praktik med uddannelsesperspektiv og meritmulighed i stedet
for nyttejob og uddannelsespålæg ved ledighed efter et grundforløb, fordi man ikke kan finde en praktikplads. En uddannelsesydelse, der svarer til skolepraktikløn, til unge ledige, der
har bestået et grundforløb og skal aktiveres i en praktik med
uddannelsesperspektiv. Ret til gratis medicin for elever i en
erhvervsuddannelse med diagnosen ADHD eller tilsvarende.
For trinsret til en ungdomsbolig for elever i erhvervsuddannelse. Find selv på flere.
Su og boliggaranti
Og hvorfor kan man egentlig først få forhøjet SU til en videregående uddannelse, hvis man har en diagnose? Man har jo med
garanti også haft diagnosen under sin ungdomsuddannelse.
Men den skal man åbenbar t hutle sig igennem uden medicin.
Underlig forskelsbehandling og uddannelsessnobberi efter min
mening.
Så er der lige det der med boligerne til de unge. Det undrer
mig, at nogle større provinsbyer slår sig op på uddannelsesgaranti til studerende på de videregående uddannelser. Hvad med
at give den samme garanti til elever i en erhvervsuddannelse.
De skal tit kunne flytte med meget kort varsel til den anden ende af landet for at få en praktikplads, mens studerende på videregående uddannelser ofte i ro og mag kan
planlægge, hvor de ønsker at søge ind, og hvor de kan
blive optaget. Igen en underlig forskelsbehandling, som
med rette kan udfordres.
Nu hvor politikerne ikke vil regulere antallet af studiepladser og optaget til de rene gymnasiale uddannelser med kvoter, hvilket jo var let at gøre, ligesom på de
videregående uddannelser (og så var vi jo helt ude over
balladen), så er der nok af alternative belønningsstrategier at overveje. Hvis vi da ikke bare vil acceptere og
betale merudgiften for, at en ren gymnasial uddannelse
faktisk er et godt udgangspunkt for en efterfølgende
erhvervsuddannelse. Mange fodboldspillere er star tet
som angribere og endt som formidable forsvarsspillere
med alderen.

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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Uddannelsesvejleder til UU Vallensbæk
Vallensbæk Kommune prioriterer en bred vejledningsindsats.
I UU Vallensbæk er vi overbeviste om, at alle unge, uanset forudsætninger, kan have brug for vejledning.
Vallensbæk Kommunes nyetablerede UU center sikrer
uddannelses- og erhvervsvejledning til alle kommunens
unge fra 7. klassetrin til 25 år. I den forbindelse søger vi
en UU-vejleder med erfaring fra vejledningsarbejdet i
folkeskolen, der i tæt samarbejde med et alsidigt og udviklingsorienteret vejledningsteam kan nytænke og virkeliggøre vejledningsindsatsen i Vallensbæk Kommune.
Som UU-vejleder i Vallensbæk får du et spændende og
varieret job med mange faglige berøringsflader, og du
får rig mulighed for at påvirke udformningen og udførslen af centrets opgaver.
Om dig:
•	D u brænder forvejledningen i grundskolen, men har
samtidig også lyst til at arbejde med ungevejledning
•	D u har baggrund og erfaring som UU-vejleder, og du
har enten afsluttet, er i gang med eller er indstillet på
at læse en diplomuddannelse i vejledning
•	D u er rutineret inden for de obligatoriske vejledningsaktiviteter, og kan planlægge og gennemføre forløb i tæt samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser
•	D u mestrer IT, dokumentation og registrering i forskellige systemer
Derudover har du:
•	Indgående kendskab til de unges valgmuligheder, forudsætninger og udfordringer i uddannelsessystemet
•	Stærke pædagogiske og sociale kompetencer, og et
rummeligt og helhedsorienteret ungesyn
•	G ode mundtlige og skriftlige formidlingsevner til at
kommunikere på tværs af faggrænser og organisatoriske skel
•	E vnen til at være synlig og agere professionelt i det
daglige arbejde blandt mange forskelligar tede aktører, og du har et godt netværk i uddannelsessystemet
•	U dtalte samarbejdskompetencer, men kan samtidig
arbejde selvstændigt og holde mange bolde i luften i
en travl og alsidig hverdag

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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Om os:
I Vallensbæk Kommune ønsker vi at gøre en forskel for
alle vores unge. Vi ønsker at målrette vores vejledningsindsats, så den hele tiden er tæt på den unge og tager
udgangspunkt i den enkelte unges behov, samtidig med
at der bliver sikret en sammenhæng og progression i
vejledningen. Dette gælder såvel afklarede som uafklarede unge.
Vi ønsker at styrke vejledningsindsatsen mod en vejledningspraksis, hvor forskellige fagligheder og kompetencer påtager sig et fælles ansvar for at klæde de unge
og deres forældre bedst mulig på til at træffe det rette
ungdomsuddannelsesvalg. Vi fokuserer på overgangen
fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og vi arbejder
med håndholdte indsatser for at fastholde de unge i
uddannelse.
UU Vallensbæk er et lille center og derfor har vi kontinuerligt brug for intern dialog, sparring og samarbejde
om udførslen og udviklingen af vores opgaver.
Er du blevet nysgerrig, og har du behov for mere information eller spørgsmål? Så er du velkommen til at
kontakte ungdomsskoleleder, Lars Elmkjær, på telefon:
4354 0055 / 5154 6065.
Det formelle:
Stillingen er på 37 timer om ugen, og ønskes besat
1. december 2015.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst for området.
Ansøgningsfrist: d. 20. oktober 2015 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 44.
Vallensbæk Kommune arbejder på at blive digital. Stillingen søges ved at klikke på ’søg stillingen’ eller ved
at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.
Vi tager referencer hos tidligere arbejdsgivere. Hvis du
bliver indkaldt til samtale, bedes du medbringe kontaktoplysninger på minimum to referencer. Vi indhenter
desuden børneattest.
Du skal være indstillet på at kunne have flere arbejdssteder. Det er derfor en fordel, at du kan benytte egen
bil i forbindelse med arbejdet.

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

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

kontakt@tolneefterskole.dk

SES VI TIL COPENHAGEN SKILLS
UDDANNELSESEVENT?
B E LL A CE NTE R 2 2 . - 2 4 . OK TOB E R 2015

Åbent
for alle
– gratis
entré

BLIV KLOGERE PÅ
DINE ELEVERS
UDDANNELSESVALG

TIL FORÆLDRE
Mød

Vi får brug for faglærte i fremtiden. Men alt for
få kender de spændende muligheder på de
over 100 erhvervsuddannelser – og for få ved,
at et svendebrev i hånden giver gode mulig
heder for en karriere og videreuddannelse.
Copenhagen Skills Uddannelsesevent er et
udstillingsvindue for en lang række erhvervs
uddannelser og andre ungdomsuddannelser.
De besøgende kan teste deres skills, prøve
forskellige fag, dyste i konkurrencer og møde
elever fra erhvervsuddannelser, der har skills i
verdensklasse!
Find program og information på
www.copenhagenskills.dk

Ann E.
Knudsen

Mattias
Tesfaye

Emil
Thorup

Både torsdag aften og lørdag
formiddag inviterer vi for
GRAT
ældre indenfor til oplæg
mad til IS
og peptalk om børnenes
første de
800
uddannelsesvalg, så de får
viden til at vejlede deres børn.
Arrangementerne er åbent for alle.
Find særskilte programmer på
www.copenhagenskills.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 //
LIZ A SCHMIDT
B Estyrelsesmedlem I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING og i sektionen SKUD,
STudievejleder ved DTU

Vejlederen
og den indre jægersoldat
På bestsellerlisten over mest solgte fagbøger i DTU’s Polyteknisk Boghandel
finder man i disse uger på andenpladsen
titlen ”Stærk under pres”, der er forfattet af en jægersoldat og en performancetræner. Bogen for tæller om, hvordan
man ”programmerer både krop og psyke
til at præstere det ypperste”.
Tre uger inde i semesteret kan vi i
DTU’s studievejledning, som på andre universiteter, se tilbage på et maraton af en
semesterstar t med et rekordstort antal
henvendelser, lange køer og en eksploderet indbakke. Studiefremdriftsreformens
regler omfatter fra dette studieår alle universitetsstuderende, og det er svært for
de fleste at overskue konsekvenserne af
det komplekse regelsæt. Mange kontakter
os for at sikre, at de har forstået reglerne
rigtigt. Andre, der har været omfattet af
reformen i et år, står allerede i en uoverskuelig situation med dumpede fag, der nu
bliver lagt oven i den obligatoriske tilmelding til et fuldt årsværk.
Det kan være særdeles svært at holde
fagligt fokus i regeljunglen, og korthuset
falder hur tigt sammen, hvis man dertil
rammes af svære livsbegivenheder undervejs. Den øgede psykiske sårbarhed blandt
studerende er et tilbagevendende tema
blandt vejledere i disse år. Både på universiteterne og andre steder i uddannelsessystemet oplever vi en markant stigning
i antallet af henvendelser fra studerende,
der er ramt af depression og stress.
Mange vejledere klæder sig fagligt på

Det er svært for de
fleste at overskue
konsekvenserne
af studiefremdriftsreformens komplekse
regelsæt. Mange
kontakter os for
at sikre, at de har
forstået reglerne
rigtigt.

med efteruddannelse, der tilbydes workshops om stress og oprustes på SPS-fronten (Social pædagogisk støtte).
Det svære valg, den gode balance og
håndtering af svære livsbegivenheder er
kernetemaer i vejledningen. I alle sektorer
drøfter vejledere, hvordan vi kan opruste,
være innovative og klæde os på til den
udfordrende og komplekse vejledningsopgave i en tid, hvor de studerende eller
borgere, vi vejleder, får indskrænket deres
handlerum, møder større krav og mere
komplekse regler og falder stadig hårdere,
når de snubler.
Og samtidig står vi i øjeblikket i en situation, hvor det ikke er tilstrækkeligt at
lave flere, bedre, mere målrettede vejledningstilbud. Vi har i dén grad brug for, at vi

som vejledere på tværs af sektorer taler
højt om de foruroligende tendenser, vi er
vidne til – ikke mindst, når tendenserne
forstærkes af politiske beslutninger, der
har alvorlige konsekvenser for den enkelte og for vores samfund.
Sociologen Rasmus Willig peger i
sin bog Kritikkens U-vending (2013) på,
hvordan kritik ikke længere er vendt mod
samfundet og omverdenen, men er vendt
til selvkritik. Denne tendens har vi længe
oplevet hos en stor gruppe af dem, vi vejleder : Jeg bærer ansvaret alene, jeg skal
præstere, jeg slår ikke til.
Som vejledere tilpasser og effektiviserer vi vores tilbud, vi opnormerer og
udvikler vores faglige kompetencer for at
imødekomme de krav, der stilles til os, og
de behov, vi ser hos vores differentierede
målgruppe. Samtidig oplever også flere
og flere vejledere, at de ikke slår til. Som
mange andre konsulterer også vejledere
håndbøger fra jægersoldater og performancetrænere i håb om at opnå større
robusthed og effektivitet og få optimeret
værktøjs- og førstehjælpskassen. Men vi
må ikke nøjes med at gå i skarp performancetræning i en stræben efter at finde
gode løsninger på dybt kritisable forhold.
Ikke et ondt ord om performancetrænere og jægersoldater. Jeg glæder mig alligevel over, at det er titlen ”The Ar t of
Electronics”, der indtager førstepladsen
på Polyteknisk Boghandels bestsellerliste
for fagbøger netop nu. Det faglige fokus
har stadig fører trøjen.
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Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand
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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

ej
ktiske v
a
r
p
n
e
d

