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Det hele menneske
Hvordan måler man succes? Hvornår er man en succes? Er der
en forker t måde at være en succes på?
I vejledningen møder jeg mange studerende, der har vanskeligt
ved at få greb om, hvordan netop de bliver en succes. Det
handler ofte ikke om, hvordan de får højere karakterer eller kommer ud i et federe job. Det handler langt oftere om,
hvordan de som hele mennesker får det bedste liv for dem. Og
hvorfor skulle det ikke også det? Det gør det jo også for alle
os andre, der har gennemfør t en uddannelse og er ude i det
berømte erhvervsliv.
Alligevel overrasker det en smule og hvorfor nu det?
Det skyldes sikker t, at også vi som vejledere bliver påvirket af
samfundsdebatten, de nye reformer og tænketankes udmeldinger: Succes er lig en hur tigt gennemfør t uddannelse, der fører
til et sikker t og velbetalt job. Det er vanskeligt helt at sige sig
fri af den tid, man lever i, og de diskurser der er gældende i
samfundet. Det er nemt at blive tidens stemme, og sværere at
forblive neutral og reflekteret over egen praksis.

men i vejlederfora! Det er så vigtigt, at vi diskuterer og udveksler synspunkter, erfaringer, metoder og teorier, så debatten og
vores praksis bliver nuanceret og ikke kun får karakter af den
overordnede samfundsdiskurs. Så vi kan møde det hele menneske i stedet for kun kun den del af mennesket, som diskursen
for tiden foretrækker.
Senest har Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening været en del af en faglig og konstruktiv
debat på UCC, hvor både bestyrelser, medlemmer og andre
interesserede deltog med spændende synspunkter om temaer
som: ”Institutionsuafhængig vejledning kontra Uvildig vejledning, behovet for en fælles forening, og hvordan vi kan stå sammen i krisetider”. Det var som altid en god oplevelse at snakke
om vejledning med fagfæller både uden for og inden for eget
praksisområde.
Derfor, kære læser, tak for gode inputs, vigtige overvejelser og
udfordrende spørgsmål. Både her i bladet, i diverse blogs, på
konferencer og hvor vores veje ellers krydses.

Det er i sådanne stunder, at jeg bliver så glad for at være en del
af Danmarks Vejlederforening. Det er så vigtigt, at vi taler sam-
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redigeret af //
torben elsig-pedersen

Danmark har et generøst SU-system, hvilket ikke er et problem
i sig selv. Men når udgifterne til SU til f.eks. de studerende på
universiteterne efterhånden overstiger de penge, vi bruger på
selve uddannelseskvaliteten på universiteterne, så mener jeg ikke, at vi
prioriterer klogt. Det kalder på nytænkning også af SU’en, hvis vi fortsat
skal udvikle høj uddannelseskvalitet og udfordrende læringsmiljøer.
Stina Vrang Elias, administr er ende dir ek tør i tænk e tank en DEA .

Mentorstøtte og
vejledning af unge
ledige beskæres

Justering løser ikke problemer
med fremdriftsreform

Den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne bliver allerede efter nytår
slanket med 400 millioner kroner. Det
er resultatet af finansloven mellem regeringen, Dansk Folkepar ti, Konservative
og Liberal Alliance.
Den nuværende ret og pligt til ét ugentligt møde med en mentor bliver halveret, så aktivitetsparate ledige, som ikke
er i aktivering, fremover kun skal have
kontakt med deres mentor hver anden
uge. Desuden vil kommunerne ikke længere få refunderet udgifter til vejledning
og opkvalificering af unge på uddannelseshjælp.
Dette møder kritik i Kommunernes
Landsforening.
»Der er klar t risiko for, at nogle borgere
ikke får de tilbud om mentorstøtte eller
aktivering, som kunne bringe dem tættere på arbejde,« siger chefkonsulent
Ulrik Petersen, KL, til Altinget.

Med de nye krav i studiefremdriftsreformen bliver de studerende mindre
orienterede mod arbejdsmarkedet,
fordi de skærer ned på studierelevant
arbejde og praktik. Justeringerne i reformen ændrer ikke på dette, vurderer
Laura Louise Sarauw fra DPU, Aarhus
Universitet, der står bag undersøgelsen
“Studerende i en fremdriftstid”.
»Esben Lunde Larsens udspil er udelukkende en administrativ justering. De
grundlæggende fremdriftskrav fastholdes, og udspillet løser sandsynligvis ikke
problemerne med tabt arbejdsmarkeds-

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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erfaring og læringsudbytte,« siger Laura
Louise Sarauw.
Hun fastslår, at læring går tabt, når de
studerende vælger mindre krævende
fag og studieretninger for at kunne
gennemføre på normeret tid. Desuden
frygter hun social slagside.
»De studerende ser ud til at få mere behov for vejledning, for at kunne opsøge
hjælp fra familie og venner samt et behov for tilkøb af privat lektiehjælp. Det
er klar t, at akademikerbørn fra ressourcestærke og velbemidlede familier står
stærkere her,« forklarer hun.

FAKTA

Central konklusioner i undersøgelsen “Studerende i en fremdriftstid”
58 % af de studerende forventer at blive mere stressede
43 % forventer reduktion i glæden ved/interessen for deres studium.
43 % forventer at få dårligere mulighed for studierelevant arbejde
25 % forventer at komme til at lære mindre
17 % forventer, at reformen øger sandsynligheden for, at de dropper ud.
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Tekniske uddannelser Rød hue er ikke
får unge til at
bedre end et par
fortsætte i samme
arbejdsbukser
spor
Det er en kendt sag, at for få unge vælger at gå på hhx eller
htx, der giver eleverne kompetencer inden for teknologi og
erhvervsrettede fag, selv om arbejdsmarkedet hungrer efter
studenter med den slags uddannelsesprofiler.
En undersøgelse viser nu, at elever, der tager en hhx (handelsgymnasium) eller en htx (teknisk gymnasium) i høj grad
vælger videre uddannelse inden for fagrækken af de profilfag,
de har arbejdet med i deres tre gymnasieår.
»Det er positivt, at undersøgelsen dokumenterer, at netop
hhx- og htx-studenterne er særligt gode til at vælge videreuddannelse, der peger i retning af en karriere i det private
erhvervsliv og inden for rækken af økonomiske, naturvidenskabelige og teknologiske fag,« siger direktøren i Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov til Altinget.

Lektiehjælp mindsker
sociale forskelle
Syv ud af ti elever brugte lidt eller slet ingen ugentlig tid i
skolernes lektiecafeer i det forgangne skoleår. Det viser en ny
evaluering af folkeskolereformen fra SFI, som også konkluderer, at det er vigtigt at fastholde ambitionen om, at lektiehjælpen skal gøre en forskel for de børn, der ikke oplever at kunne
få hjælp til lektierne derhjemme.
Tallene viser bl.a., at skolernes tilbud om lektiehjælp og faglig
fordybelse ikke blev udnyttet meget af eleverne i ordningens
første år. Godt fire ud af ti brugte slet ikke lektiehjælpen i
løbet af en almindelig uge, mens yderligere tre ud af ti brugte
under en time der. Målingen er foretaget i det forgangne skoleår, hvor deltagelse i lektiehjælpen var frivillig. Fra nuværende
skoleår er det obligatorisk for eleverne at deltage.
Rappor ten viser, at forældrenes baggrund betyder meget for,
om eleverne kan forvente at få hjælp til lektierne hjemmefra.
Blandt børn af forældre uden uddannelse oplever 58 pct. at
deres forældre kan hjælpe med lektierne, mod 86 pct. blandt
børn af højtuddannede. Og hvor kun 56 pct. af børn med anden etnisk baggrund end dansk føler, at der er hjælp at hente
derhjemme, når det handler om lektier, er det tilsvarende tal
for børn med dansk baggrund 80 pct.

Morten Egede er ny formand for erhvervsskoleeleverne.

Erhvervsskolernes Elevorganisation har fået ny formand. Murerlærlingen Mor ten Egede glæder sig til at tage fat på udfordringerne:
»Vi mangler 13.000 lærerpladser, og mange af skolerne mangler det nødvendige værktøj og de nødvendige maskiner. Oveni
posen vil politikerne skære endnu mere på vores uddannelser.
Det vil vi ikke finde os i.«
Mor ten Egede vil også gøre op med uddannelsessnobberiet.
»De almene gymnasier er ikke den eneste eller bedste vej
ud på arbejdsmarkedet. En rød hue er ikke bedre end et par
arbejdsbukser.«
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10 skarpe

tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

Vejlederen skal være aktivist
Vejlederne skal være den vejledtes advokat. Det gælder både i den
konkrete vejledningssituation, men det er ifølge Ronald Sultana
også nødvendigt, at vejlederen blander sig på det politiserende niveau, agerer som en aktivist og hele tiden har en større social retfærdighed for øje. Vejlederen har mødt den maltesiske professor
_01
Hvorfor skal social retfærdighed på dagsordenen?
Ganske enkelt fordi der er for meget og stigende social ulighed. Og her handler det ikke kun om enkelte lande, men hele
Europa, som jo historisk er drømmen om oplysning, og om at
alle mennesker kan leve et anstændigt liv. De sidste 20 år er
det gået den gale vej, og nu står vi med rigtig mange udfordringer. Mange steder er det for eksempel ikke mere en ret, at
almindelige mennesker har ordentlige boligforhold. Uligheden
er stigende, og derfor er det vigtigt, at den sociale retfærdighed bliver italesat og opfattet som en del af ligningen.
_02
Hvad betyder den øgede individualisering for uligheden?
Vi kan se, at der er store udfordringer med strukturerne i
Europa. Et eksempel er den store arbejdsløshed i Sydeuropa,
og vi har jo lær t de unge, at hvis de arbejder hårdt og uddanner sig, venter belønningen med et godt og vellønnet job.
Og rigtig mange af de arbejdsløse er meget veluddannede og
kvalificerede til at få et job. Men jobbet er der ikke. Vi har
en tendens til at vejlede disse mennesker til for eksempel at
skrive kompetente ansøgninger, og til at gennemføre en jobsamtale mere sikker t.
Det antyder, at vi ikke forklarer deres arbejdsløshed med
strukturer i samfundet, men i højere grad gør dem selv ansvarlige for den situation, de er havnet i.

Ronald Sultana professor ved University of Malta har netop været i Danmark og
blandt andet holdt oplæg om vejledning og social retfærdighed på en konference
afholdt af Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.

6

VEJLEDEREN

_03
Hvordan bliver det et problem?
Rigtig mange siger, at der er en snæver sammenhæng mellem
det, man investerer i sin uddannelse og sin egen individuelle
udvikling, og det man får ud af det i forhold til et fuldt og helt
liv. Men det holder ikke vand mere. Der er sket et skred. Systemet fungerer ikke for de unge og heller ikke altid for ældre,
der måske har investeret alle deres talenter i en virksomhed,
der lukker. Vi er på vej mod en mere flydende verdensorden,
hvor der ikke mere er noget, der samler og holder sammen på
grupper og fællesskaber. På en måde har vi mistet evnen til at
tænke i visioner og drømme om utopia. Individualiseringen er
gået for langt og bliver et problem både for den enkelte, men
også for sammenhængskraften.

10 skarpe

Vejlederen skal være farlig for systemet,
altså ikke blindt opretholde og understøtte
et system, som producerer ulighed.

_04
Er der en alternativ vej?
Det er komplekst, men jeg tror det. For under bevægelsen
mod det individuelle ligger en anden strømning. Den økonomiske krise viste os bankernes og forretningsmændenes hensynsløshed, og som en reaktion opstår der nye bevægelser
som for eksempel antiforbrugere, miljøforkæmpere og andre
sociale bevægelser, der arbejder for et fællesskab. Det fremherskende er individualiteten, men græsrødderne arbejder for
fællesskabet, og de er magtfulde, som man blandt andet kan se
fra Podemos i Spanien. En bevægelse som ønsker at ændre på
den udvikling, hvor der produceres flere tabere end vindere.
Jeg tror, at sproget som fremmer den sociale retfærdighed kan
være med til at mobilisere europæerne og formulere, hvad der
er vigtigt for Europa.
_05
Hvad er vejledningens opgave i den sammenhæng?
Det er et spørgsmål om, hvordan vi tegner vores profession.
Fra 60´erne og frem har vejledningen haft fokus på individet,
på at den vejledte skulle opdage sig selv. Og jeg ser tegn på,
at der er nye modeller som for eksempel Life Design Model,
der gør det samme.
Vi skal ikke smide disse modeller ud, men vi skal have andre.
_06
Hvilke modeller?
I en situation hvor uligheden stiger, kan vi ikke operere med
modeller, der er udviklet under 60´ernes økonomiske vækst.
Vi skal have modeller, der i højere grad har fokus på fællesskab,
på grupper, på massemobilitet. En mere politiserende version
af vejledning er nødvendig.
Vejledningen kan kun fungere, hvis vi også interesserer os for
de store ideer om, hvad der skal ske med verden. Vi er nødt til
at tage stilling. Vi kan ikke kun vejlede med afsæt i psykologien.
_07
Hvilke krav stiller det?
Vejledningen intervenerer jo i folks liv og har dermed potentialet til at ændre folks opfattelse af, hvordan tingene hænger
sammen. Vejledningen giver mulighed for at se andre muligheder. Kan pege på alternativer, som den vejledte måske slet
ikke har haft fantasi til at forestille sig som en mulighed. På den
måde kan vejledningen øge den sociale mobilitet, som er en af
de ting, der har betydning for den sociale retfærdighed.

Men vejledning har også en mulighed for at komme længere
ud. Forsøge at påvirke ud over selve vejledningssituationen. Søge
indflydelse på de politiske beslutningsprocesser og advokere for
en dagsorden, hvor den sociale retfærdighed prioriteres.
_08
Du har tidligere brugt udtrykket den farlige vejleder, hvad mener
du med det?
Jeg mener, at vejlederen skal være farlig for systemet, altså
ikke blindt opretholde og understøtte et system, som producerer ulighed.
I vores profession er vi nødt til at tage et fundamentalt valg.
Hvad vil vi gøre, hvis vi ser, systemet behandle individer og grupper af mennesker på en urimelig måde. Vælger vi den frigørende
vej, arbejder vi for, at de grupper, som har dårlige betingelser for
at leve et fuldt og helt liv, også kan få adgang til de gode jobs.
_09
Hvad betyder det helt konkret i vejledningssituationen?
Hvis du for eksempel vejleder unge på en skole, kan du vælge
at forsøge at få dem til at passe ind, eller du kan lære dem at
forstå, hvad der sker omkring dem, hvad de er en del af, og
hvordan de kan tage aktive valg, der forbedrer deres muligheder. Du kan tænke, at din vejledning skal være det Paolo
Freire kalder frigørende. Som et billede kan man bruge, at hvis
man har en fugl i et bur og bare lukker den ud uden at lære
den om, at der udenfor er jægere og andre, der vil den det
dårligt, så har man for mig at se svigtet. Det vil være urimeligt
at vejlede unge på en sådan måde. Så vejlederen er nødt til at
blande sig på det politiserende niveau, fremskaffe statistikker
og argumentere for en ny måde at vejlede på. Vejlederen skal
være en slags aktivist.
_10
Kan det ikke være et problem, hvis man er offentligt ansat?
Jo måske, men selv om du er offentligt ansat, er du for mig
at se forpligtet til at reagere, hvis du kan se, at udviklingen er
med til at udelukke grupper af mennesker fra det gode selskab. Det kan man ikke sidde og kigge stiltiende på, hvis man
samtidigt tager sin profession alvorligt. En profession er jo
netop at forstå sammenhænge og se konsekvenser. Så man er
nødt til at tage stilling. Man er nødt til at bekæmpe uligheden.
Man er nødt til at være den vejledtes mand og ikke systemets.
Og det er et hårdt job, som kræver træning og uddannelse,
altså kræver en profession.
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Fusion

Tekst //
torben elsig-pedersen, redaktør

En fusion kan give en
stærkere vejlederforening
De to vejlederforeninger – Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening og Danmarks Vejlederforening – har så meget til fælles, at de
nu drøfter sammenlægning. Men de er uenige
om, hvor hurtigt det skal gå

Danmarks Vejlederforening har cirka
800 medlemmer.
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening har ca. 400 medlemmer.

Lotte Klein
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Foto: Colourbox

Charlotte Knagh Trojahn
Danmarks Vejlederforening

To små foreninger
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Fusion

Medlemmerne har svær t ved at kende
forskel på de to vejleder foreninger,
og en del vejledere er måske endda
ikke klar over, at der fak tisk er to interesseorganisationer, som varetager deres interesser. Det var nogle
af budskaberne på et fyraftensmøde
i november, hvor Ungdomsuddannelsernes Vejleder forening og Danmarks
Vejleder forening præsenterede deres
arbejde. Der for synes en sammenlægning af de to foreninger som en oplagt
mulighed, hvis man spørger i Danmarks Vejleder forening. Ungdomsuddannelsernes Vejleder forening ønsker
at give det tid, fordi der historisk har
været uenigheder.
Men på fyraftensmødet, som var indkaldt af UCC professionshøjskolen, syntes
at være lydhørhed i både foreningernes
bestyrelser og blandt fremmødte medlemmer for at undersøge mulighederne
for en fusion.
»Vi har længe ønsket os en sammenlægning, for ved at samle de to foreninger,
vil vi få en stærkere politisk platform, hvor
vi i højere grad bliver hørt. Samtidig vil vi
kunne give medlemmerne flere og bedre
tilbud,« vurderer formanden for Danmarks Vejlederforening, Charlotte Knagh
Trojahn.
En fusion har i længere tid været på
ønskesedlen i Danmarks Vejlederforenings bestyrelse, fordi man har den
opfattelse, at de to foreninger i høj grad
arbejder for den samme sag.
»Foreningerne har meget til fælles, og medlemmerne har ofte svær t
ved at forstå, at der er to foreninger. Vi
har ingen betænkeligheder i forhold til
det faglige arbejde, for vi har i høj grad
samme afsæt. Der er forskelle på foreningernes struktur og måde at drive
foreningerne på, men det ser vi som
områder, der kan løses,« siger Charlotte Knagh Trojahn.
Formandskaberne for de to foreninger mødes i igen i december, og her vil
formanden for Danmarks Vejlederforening tage spørgsmålet om en eventuel
fusion op.
Klar til drøftelser
”Det skal hun være velkommen til”, siger Lotte Klein, der er formand for Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening:

Vi vil gerne udvide
samarbejdet, men
der er nogle knaster, som
det tager tid at rydde af
vejen, før vi er klar til en
fusion.
Lotte Klein,
formand Ungdomsuddannelsernes
Vejlederforening

»Det er et spørgsmål, vi har drøftet
stort set hver gang, de to foreninger har
mødtes de senere år, men vi tager også
gerne drøftelsen med DVF’s nye formand.
Vi er glade for, at Danmarks Vejlederforening sætter pris på vores samarbejde,
og det vil vi gerne udvide, men der er
nogle knaster, som det tager tid at rydde
af vejen, før vi er klar til en fusion,« siger
Lotte Klein.
Hun sigter til, at foreningerne historisk
ikke har været enige om, hvad der ligger
i en ”institutionsuafhængig vejledning”.
Medlemmerne af Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening er primær t ansat på
ungdomsuddannelserne.
»Vi mener sagtens, at vores vejledere
kan foretage en uvildig vejledning, de er
ikke købmænd, der bare skal sælge uddannelse for de institutioner, hvor de er
ansat. Vi er jo også gennem vores dialogmøder i FUE 3.0 fælles med Danmarks
Vejlederforening om de etiske principper og om FUE’s deklaration om livslang
vejledning. Men vi er samtidig nødt til at
have en grundig drøftelse af, hvad DVF
mener med institutionsuafhængig vejledning. Det vil være helt fundamentalt for,
at vores medlemmer i UUVF også kan
se sig som en ligeværdig og kompetent
del af en eventuel fælles forening,« siger
Lotte Klein.
Svært at se forskel
Den drøftelse vil den nye formand for
Danmarks Vejlederforening gerne tage.
Hun siger:
»For os er det svær t at se, hvad der
skiller de to foreninger. Der kan være

noget historisk som gør, at nogle medlemmer føler sig hjemme i den ene eller
den anden forening, men hvis der er vilje,
må en god proces kunne føre os sammen. Men jeg vil gerne understrege, at
det naturligvis kun giver mening, hvis der
er opbakning blandt medlemmerne og i
de to bestyrelser,« siger DVF’s formand,
Charlotte Knagh Trojahn.
Hun vurderer, at Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening har en struktur
med mange lokale tiltag i faggruppernes
sektioner. Det giver en nærhed til medlemmerne. Desuden arrangerer UUVF en
årlig konference, som DVF ikke har ressourcer til i dag. Derimod er DVF stærke
på kommunikationsområdet med eget
blad og har en række politiske berøringsflader.
Flere tilbud og mere synlighed
»I dag er foreningerne for små til at løfte
det hele hver for sig. Hvis vi stod sammen, kunne vi for tsætte de gode tilbud
som hver forening varetager i dag og
forhåbentligt samtidig få ressourcer til at
løfte noget mere. Ikke mindst den fælles
synlighed over for beslutningstagerne
er vigtig i en tid med store forandringer
på vejledningsområdet,« siger Charlotte
Knagh Trojahn.
Nogle flere politiske udmeldinger er
Lotte Klein helt med på.
»Uanset om vi er en eller to foreninger, kan vi nå længere, hvis vi bringer vores visioner og ressourcer mere sammen,
og vi vil meget gerne være med til nogle
fælles politiske udmeldinger, så vi står
stærkere i forhandlinger om vejledningsfaglige spørgsmål,« siger Lotte Klein.

For os er det svært
at se, hvad der skiller
de to foreninger.
Charlotte Knagh Trojahn., formand
Danmarks Vejlederforening
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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)
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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.
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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. Ph.d.
studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Ny inspiration til
vejledningsaktiviteter i udskolingen
’At udfordre eleverne på deres valg – ’Uddannelse og job’ og vejledning
i udskolingen’ er en overskuelig bog til UU-vejledere, lærere i udskolingen samt ledere af UU. 3 X R sætter bogen i relation til professor Tristan
Hooleys fokus på nødvendigheden af den kollektive tilgang
At udfordre eleverne
på deres valg
– ’Uddannelse og job’
og vejledning
i udskolingen.
Forfatter Marianne
Tolstrup

Tristram Hooley fra International Centre for Guidance Studies på Derby University, UK holdt midt i september sin
tiltrædelsesforelæsning som ny professor. Forelæsningen har titlen Emancipate yourselves from mental slavery –
Self-actualisation, social justice and the
politics of career education (Hooley,
2015a). Hooley viser, at der er mange
gode grunde til at arbejde med kollektiv
vejledning, også ud over at det i dansk
lovgivning er angivet, at meget vejledning i grundskolen skal omlægges til kollektiv vejledning. Forelæsningen handler
om nødvendigheden af at gå kollektivt
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Se Hooleys forelæsning
Videooptagelse på dette link:
ht tps://revision.derby.ac.uk /Panopto/
P a g e s / V i e w e r. a s p x ? i d =2 b 9 7 0 9 7 8 2586-3f 21-b6cb-5974e2fb4a7f

til værks for at udvikle gode løsninger,
der både kommer den enkelte og det
fælles til gode, og af at udvikle samfundet i en bedre retning. Hooley fremhæver, at det kollektive simpelthen er en
nødvendighed i den henseende.
Rundt omkring i det ganske land arbejdes der på højtryk med at udvikle UUvejledningen og omlægge den, så den i
højere grad bliver en kollektiv indsats. Og
måske også en indsats, der kan bidrage til
at udvikle strategier til kollektivt at få det
bedste ud af den aktuelle situation? Og
strategier til at transformere undertrykkende strukturer? Hvem ved? Disse forhold er i hver t fald to af de læringsområder, som Hooley fremhæver som centrale
for karrierevejledning. (Se tabel).
Ny bog har fokus på den
kollektive indsats
Marianne Tolstrup bidrager med sin
nye bog ind i arbejdet med at omlægge
dansk grundskolevejledning til i højere
grad at være en kollektiv indsats.

Rie, randi og rita rapporterer

Centrale bregreber i karrierevejledning ifølge Hooley. Fra (Hooley, 2015b, p. 9)

Learning areas

Key questions

Exploring ourselves and the world where we live, learn and work.

Who am I?

Examining how our experience connects to broader historical, political
and social systems.

How does the world work?

Developing strategies that allow us individually to make the most of our
current situation.

Where does I fit into the world?

Developing strategies that allow us collectively to make the most of our
current situation.

How can I live with others?

Considering how the current situation and structures should be changed.

How do I go about changing the world?

’At udfordre eleverne på deres valg
– ’Uddannelse og job’ og vejledning i
udskolingen’ er en overskuelig bog til
UU-vejledere, lærere i udskolingen samt
ledere af UU. Også skolelederne, som nu
har ansvaret for arbejdet med Uddannelse og Job, vil som de øvrige parter
kunne hente inspiration til, hvordan der
kan arbejdes med det obligatoriske emne.
Bogen ligger i forlængelse af den nyeste lovgivning på folkeskole-, erhvervsuddannelsesområdet og UU-vejledningsfeltet og har et bredt fokus. Bogen indledes
med et let tilgængeligt kapitel, hvor lovgivning, centrale teorier og perspektiver
kort præsenteres. Herefter følger kapitler
om kollektiv vejledning, emnet Uddannelse og job, samarbejde mellem Uddannelse og Job og kollektiv vejledning, udvikling
af uddannelsesparathed, samarbejde med
forældre samt samarbejde mellem UU og
skole.
De fleste kapitler er bygget op på den
måde, at der indledes med en kort præsentation af lovgivning og en introduktion til kapitlets tema. Herefter følger en
mangfoldighed af forslag til aktiviteter, der
er detaljeret beskrevet.
Bogens mange aktivitetsforslag vil
givetvis være til inspiration for professionelle, der arbejder med at udvikle den
kollektive vejledning, ’Uddannelse og job’
og indsatsen i forhold til at udvikle ud-

dannelsesparathed. Fra forlagets hjemmeside kan der downloades seks bilag.
Eksempelvis et skema til anvendelse i
forbindelse med forberedelse af og bearbejdning af besøg på en ungdomsuddannelse. Et andet eksempel er samtalekort, der retter sig mod at understøtte
de unges fælles undersøgelse af primær t
faktuelle forhold omkring uddannelsessystemet. Materialet kan anvendes direkte,
ligesom det kan udvikles yderligere med
for eksempel flere cirkulære og refleksive
spørgsmål med henblik på at understøtte
refleksive processer i det kollektive.
Enkelte steder i bogen nævnes vigtigheden af at arbejde med evaluering
af indsatsen. Naturligt nok kan en bog
af dette format ikke uddybe alle vigtige
forhold, men vi vil glæde os til, at der
på vejledningsområdet bliver udgivet en
let tilgængelig håndbog i evaluering med
gode forskelligar tede praksiseksempler
på, hvordan evaluering af indsatser kan
gribes an på en hensigtsmæssig måde, der
bidrager positivt ind i feltet.
Husk sammenhæng og
progression
Det er op til læseren at knytte bogens
aktivitetsforslag sammen på en sådan
måde, at vejlednings- og ’Uddannelse
og job’-forløb udnytter de tilgængelige
ressourcer bedst muligt og bliver for-

løb med sammenhæng og progression,
der giver mening for målgruppen. Vi vil
gerne pege på, at netop sammenhæng
og progression er væsentligt, hvis ikke
aktiviteterne skal opleves som enkeltstående aktiviteter, som eleverne ikke
tænker videre over.
Det bliver interessant at se praksiseksempler på dette blandt andet i de mange
udviklingsprojekter, der i øjeblikket arbejdes med rundt omkring. Det bliver også
interessant at se, hvordan der arbejdes
med kollektiv vejledning på måder, hvor
potentialerne i det fælles netop kommer
i spil og bliver en ressource. De projekter
rundt omkring, der afspejler dette, gør
det tydeligt, at kollektiv vejledning handler om andet end blot at vejlede flere på
én gang.

Litteratur
Hooley, T. (2015a). Emancipate yourselves
from mental slavery. Self-actualisation, social justice and the politics of career education. Presented
at the Tristram Hooley’s inaugural professorial lecture, Derby, UK.
Retrieved from http://derby.openrepository.com/
derby/bitstream/10545/579895/1/Hooley+-+Emanci
pate+Yourselves+from+Mental+Slavery.pdf
Hooley, T. (2015b). Who wins the rat race? Social justice and the graduate labour market. Graduate
Market Trends, 8-10.
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Internationalt

Tekst //
Anette Jochumsen,
Adj u nk t ved VIA U niver sit y College, e-Vejleder og supple ant
til b est yr el sen i Danmar k s Vejleder for ening

Medb rgerskab
er nøglebegreb i Japan
Der lægges særlig vægt på at udvikle de unges
personlige og sociale kompetencer, lyder et
af indtrykkene fra stor konference i Japan
Konnichiwa, Joo koso i-ra-sjaima-se
Ordene – goddag og velkommen – råbes højlydt i kor af personalet, da min
kollega og jeg træder ind i restauranten
i Tokyo. Vi er på vej til den årlige IAEVGkonference – International Association
for Educational and Vocational Guidance – som afholdes i Tsukuba nord for
Tokyo her i 2015. Det viser sig at være
et almindeligt japansk velkomstritual på
restauranter og også i butikkerne, hvor
velkomsten dog foregår mere afdæmpet.
Det er netop blandingen af imødekommenhed og tilbageholdenhed, der
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udgør den behagelige atmosfære, der
tydeligvis hersker i landet. Et land, der
ellers er plaget af naturkatastrofer og
ødelæggelser. Tanken om, hvordan japanerne ramtes tredobbelt i 2011 med
både jordskælv, tsunami og eksplosion
på atomkraftværket i Fukushima, bliver
pludselig mere levende, da vi den første
nat i Tokyo vækkes ved, at hele bygningen
ryster. Byen er ramt af et kor tvarigt jordskælv, dog kun halvt så kraftigt som i 2011
og uden materielle ødelæggelser eller tilskadekomne. I TV ser vi også morgenen
derpå, hvordan regnskyl og vandmasser
nord for byen underminerer mindre byer

og gør folk hjemløse. En kun alt for virkelig baggrund for vores deltagelse i konferencen med titlen ’Reconstructering Careers Over Unexpected Powerful Forces’.
Klasselæreren som vejleder
IAVG-konferencen 2015 byder på de
fleste antal oplæg i organisationens historie. Bor tset fra daglige åbnings- og
afslutningsoplæg fælles for os alle, så er
der mulighed for at sammensætte et
helt personligt konferenceprogram med
oplæg fra både forskere og praktikere
på vejledningsfeltet internationalt set.
Konferencen kan sammenlignes med en
festival med mange scener, og det svære
er fravalget af alt det, det også kunne
have været oplagt at overvære. Ironisk
nok en meget effektiv måde for vejlederen at opleve fravalgets dilemma på.
Karrierevejledning i Japan indgår naturligvis i mit program. Traditionelt har
klasselæreren haft hovedansvaret for
vejledningsopgaven. Den er således curriculumbaseret og har fire centrale læringsmål: Relationship, Selfunderstanding,
Problemsolving og Career. Der lægges
her særlig vægt på at udvikle de unges
personlige og sociale kompetencer i forhold til at blive medborgere. Og det er
netop evnen til medborgerskab, der har

Internationalt

telser, er man permanent diskvalificeret. I Japan taler de om ’den
tabte generation’, som ikke har fået varig ansættelse, inden de
nåede de magiske 30 år, hvor det almindeligvis forventes, at man
kan varetage et job på avanceret niveau.
Den globale og dermed også japanske samfundsudvikling har
desuden skabt en gruppe af helt unge arbejdsløse, også kaldet
NEETs – Not in Education, Employment or Training.
Hvor fokus først rettede sig mod de unge menneskers egen
holdning til at uddanne sig og få job, er det nu rettet mod barriererne på arbejdsmarkedet. Også fordi manglende beskæftigelse
og økonomiske muligheder påvirker ægteskabsraten og dermed
fødselsraten, da børn født udenfor ægteskab ikke er velset. I 2048
forventes den japanske befolkning at være halveret.

stået sin prøve under katastroferne i 2011. Her var det unge
uddannelsessøgende, der på eget initiativ dannede beredskab,
der indkvar terede hjemløse på skoler, udviste kreativitet i anskaffelsen af basale fornødenheder og holdt modet oppe på
de nødstedte.
Det japanske arbejdsmarked
Selve uddannelses- og erhvervsvejledningen med fokus på
valg af fremtid begrænser sig tilsyneladende til orientering
om konkrete karrieremuligheder. Overgangen fra skole
og videregående uddannelse til arbejdslivet er nemlig forløbet uproblematisk i mange år, idet virksomhederne har
rekrutteret ansatte direkte fra institutionerne uanset uddannelsesniveau. Her fik de nyuddannede livstidsansættelse,
og virksomhederne stod selv for videre uddannelse og karriereudvikling af personalet. En speciel japansk udgave af
flexicurity-begrebet, hvor ens første jobtitel er fleksibel og
kan tilpasses i takt med nye opgaver.
Japanske kvinders arbejdsliv former sig tradionelt sådan,
at de som nyuddannede arbejder som fuldtidsansatte i faste
stillinger, som de forlader helt, når de bliver gift og får børn.
Således fungerer arbejdsmarkedet også som det sted, hvor
kvinder finder deres ægtefælle. Mønstret er desuden, at de
fleste kvinder vender tilbage i faste deltidsstillinger til lavere
løn, når børnene bliver større.
Med finanskrisen og transformationen til videnøkonomi
foregår rekrutteringen direkte på skolerne imidlertid ikke
automatisk mere. Virksomhederne har måttet massefyre, og
selvom der er tegn på økonomisk opsving, så er det småt med
jobs. Ligeledes samles interessen om de højtuddannede nu,
som forventes at kunne varetage det senmoderne Japans videnarbejde. Med det nye arbejdsmarked opstår ganske vist en
del midler tidige ansættelser, som dog i japansk sammenhæng
ikke er kvalificerende til at kunne få yderligere fodfæste på
arbejdsmarkedet. Som midlertidigt ansat – FREETER, en sammensætning af det engelske ’free’ og det tyske ’Arbeiter’ - er
man ikke omfattet af virksomhedens uddannelses- og kvalificeringsprogrammer. Har man for mange af den slags ansæt-

Career consultants
Med de ændrede forhold er japanerne kommet frem til, at der
er brug for en anden form for karrierevejledning sideløbende
med klasselærerens arbejde med de centrale kompetencer i
karrierelæringen. Efter en spritny lov ansætter uddannelsesinstitutionerne fremover ’Career consultants’ på tre forskellige
niveauer: standardniveau, cer tificeret niveau efter 3-5 års erfaring og endnu et cer tificeret niveau efter 6-10 års erfaring.
Med konferencetitlen ’Reconstructing Careers Over Unexpected Powerful Forces’ har japanerne sat ikke bare overvindelsen af lokale kriser på dagsordenen, men slået et globalt tema an.
Det japanske koncept karrierelæring er velintegreret og velafprøvet, men det står også klar t, at det fjerde og sidste læringsmål,
Career, skal have ligeså meget fokus som de personlige og sociale
mål. En vigtig erfaring at tage med ind i det aktuelle europæiske
arbejde med begrebet karrierelæring.

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold
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En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide

Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge
med interesse for turisme og service. Der er
bopligt, og gennem undervisning, bo- og jobtræning samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en meningsfuld
tilværelse.
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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Debat

Tekst //
Torben Theilgaard
Centerchef i Studie valg Købehavn

Enhedsvejledning eller
specialiseret vejledning
i Danmark?
Lederen af Studievalg København går her i rette med UU Danmarks næstformand, der i sidste nummer slog til lyd for et nyt enstrenget vejledningstilbud
I ’Vejlederen’ nr. 5, 2015 blev næstformanden i UU-Danmark Anders Ladegaard interviewet om foreningens ønske
om et enstrenget vejledningssystem i
Danmark. Dette ville øjensynligt være
svaret på alle spørgsmål og alle problemstillinger i vejledningsverdenen.
Ladegaard mener bl.a., at der mangler
sammenhæng i vejledningen af borgere,
elever, unge og voksne. Men er det korrekt? Har vi ikke et velfungerende og
sammenhængende vejledningssystem?
Det mener jeg, vi har. Ligesom jeg mener, at vejledte får den mest kvalificerede vejledning ved at møde specialiserede vejledere i systemet.
Karrierelæring og udvikling af
karrierekompetencer som den
røde tråd
Jeg ser uddannelses-, studie- og erhvervsvejledningens kerneopgave som
styrkelse af den enkeltes empowerment, karrierelæring og udvikling af
karrierekompetencer. Dette sker i det
nuværende vejledningssystem i tre forskellige grupper af vejledningsenheder.
•	U U, Studievalg og eVejledning er uafhængige af sektor- og institutionsinteresser
•	U ngdoms- og videregående uddannelsers studievejledning er institutionsbundet
•	V EU og Jobcentre er en hybrid mellem uvildighed og bundethed til regelsæt og/eller institutioner
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Disse enheder er stærkt
suppleret af et digitalt univers.
Siden vejledningsloven så dagens lys i
2003 er der sket en rivende udvikling i
netbårne muligheder for at søge informationer om uddannelser og job. Først
og fremmest er UddannelsesGuiden en
stærk og uafhængig informationspor tal,
som samtidig rummer et refleksionsskabende univers med inspirations- og
valgværktøjer. Der til kommer at hjemmesider på ungdoms- og videregående
uddannelsesinstitutioner er fremragende informationspor taler, som i stigende
grad supplerer med refleksionsskabende værktøjer om ordinære uddannelser,
efter- og videreuddannelser samt karrieremuligheder.
Som jeg ser det, er dette omfattende
digitale univers helt overset i UU-Danmarks beskrivelse af vejledningslandskabet. Det er en væsentlig udeladelse, for
netop det digitale univers er i høj grad
limen og en gennemgående platform for
den vejledningssøgendes karrierelæring.
Giver det sammenhængende vejledningsenheder? Nej, ikke i organisatorisk
forstand, men den røde tråd er der, og
den er nem at visualisere (Se skema)

Den professionelle vejledning i Danmark er sammenhængende. Hver vejledningsenhed er nøje målrettet en bestemt
opgave, som tilpasses den vejledtes livsbetingelser, livsvilkår og de sammenhænge, den enkelte er del af.
Vejledningen er med andre ord specialiseret og tilpasset livs- og uddannelsesfaser. Det giver fagligt set mening.
Overgangsvejledning skal være
specialiseret
UU-Danmark ønsker at slå overgangsvejledningen sammen i et enstrenget
system.
UU, Studievalg og eVejledning arbejder i overgange mellem uddannelser og
har gjor t det dygtigt nok til, at de uddannelsespolitiske mål for 2020, 95 % og 60
%-målsætningerne, kommer i mål. Hvis
man er optaget af den slags.
Er man mere optaget af det indholdsmæssige og vejledningsfaglige, må man
forholde sig til, hvem vejledningen skal
rette sig mod, og hvordan det overordnet
skal ske for de tre enheder :
•	U U’s vejledning er rettet mod børn
og unge (indtil 30 år) med henblik på
at vælge ungdomsuddannelse. Vejled-

Et enstrenget vejledningssystem vil være
en kolos på lerfødder – en forringelse
af vejledningssystemet i Danmark. Så hvorfor
begive sig ud i det?

Debat

Virtuel vejledning
eVejledning

Børn
(og unge)

eVejledning

UU

Studievalg

Gennemførelses- og fastholdelsesvejledning på ungdomsuddannelser

Gennemførelses- og
fastholdelsesvejledning på
videregående uddannelser

Unge og
voksne

VEU
(Efter- og videreuddannelse
på grundlæggende niveau)

Fysisk tilstedeværelse i vejledningen

ningen er konkret og møder børn ved
fysisk tilstedeværelse på grundskoler.
Derudover omfatter den unge, som
er faldet fra - eller truet af at falde
fra - en ungdomsuddannelse
•	Studievalgs vejledning er rettet mod
unge og voksne med henblik på at
vælge videregående uddannelse og
erhverv. Studievalg vejleder således
også om efter- og videreuddannelse
på videregående niveau (akademi-,
diplom- og masteruddannelser). Målgruppen er enten i gang med eller har
gennemfør t en studieforberedende
eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Vejledningen er konkret og
møder de unge ved fysisk tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne og i
vejledningscentre. De voksne opsøger
således selv den frit tilgængelige vejledning. I forhold til de voksne møder
Studievalg typisk fire forskellige vejledningsbehov:
•	Karriereskift for eksempel jobutilfredshed eller fyring, hvor vejledningen fokuserer på afklaring på
uddannelsesvalg, der kan føre til
brancheskift
•	Nye kompetencer i nuværende job,
det vil sige afklaring på uddannelsesvalg med henblik på ny funktion

•	Økonomi under efter- og videreuddannelse på videregående niveau, muligheder for SVU
•	Autodidakte selvstændige med
kompetencer, som de har brug for
formelle ’uddannelsespapirer’ på
•	eVejlednings tilbud er rettet mod alle
med en klar og indiskutabel vægt på
den digitale platform i al vejledning.
Vejledningen er til forskel fra UU og
Studievalg uafhængig af, hvor vejlederen fysisk opholder sig og er aldrig
konkret fysisk tilstede i vejledningen
Dér hvor UU ser nogle problemer er
hos borgere over 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som
UU ikke skal vejlede. Men her tager
VEU-centrene og eVejledning jo over for
de, som alene har en grundskoleuddannelse, mens Studievalg og eVejledning
griber dem, som har en ungdomsuddannelse. Er borgeren ikke selvforsørgende,
tager jobcentret over.
Fra borgerens perspektiv møder man
altså i enhver situation specialister, der på
den bedste måde kan imødegå det specifikke vejledningsbehov. Det er meget
værdifuldt.

UU-Danmarks enstrengede
system vil være en forringelse af
vejledningstilbuddet
Den målrettede vejledning vil med UUDanmarks ønske om enhedsvejledning
gå tabt. VEU-centrene blæser i vinden i
UU-Danmarks forslag, for de er slet ikke
omfattet af tankerne. Måske skyldes det
en forglemmelse?
UU-Danmark ser til gengæld gerne,
at Studievalg, eVejledning og Jobcentrene
bliver sammenlagt under UU, eller er det
Studievalg, eVejledning og UU, der skal
lægges sammen under de kommunale
Jobcentre? Kommunalt og lokalt skal det i
hver t fald være.
Det forslag rejser mange flere spørgsmål, end det giver svar :
1.	Bliver det muligt at fastholde samme
aktivitetsniveau på ungdomsuddannelserne, hvis Studievalg og eVejledning inddrages i en enhedsvejledning?
	I Studievalgcentrene tilsammen er vi
blot 75 ansatte, heraf 70 vejledere.
	Hvis alle UU-centre skal have mindst
én studievalgsvejleder, vil de store
UU-centre få to og alle kan så kæmpe
om resten. Enkelte UU-centre kunne
teoretisk set få tre studievalgsvejledere. Det er en meget væsentlig udtynding af overgangsvejledningen på
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ungdomsuddannelserne. Med mindre,
selvfølgelig, at de nuværende UUvejledere forudsættes indsat som studievalgsvejledere. Det bringer mig til
næste spørgsmål.
2.	
Hvilken betydning får det for overgangsvejledningen af elever i ungdomsuddannelserne, hvis 70 studievalgsvejledere opsuges af 54
UU-centre? Kan de nu tidligere studievalgsvejledere løfte vejledning i
samme omfang (kvantitativt) og på
samme niveau (kvalitet) som nu? Jeg
tror, det vil blive nødvendigt at allokere nuværende UU-vejledere til vejledning i ungdomsuddannelser for at holde det nuværende aktivitetsniveau. I
så fald bliver der mindre vejledning til
elever i grundskolen, til unge fra ungevejledningen og til de voksne. Med
andre ord en generel forringelse af
vejledningstilbuddet til alle.
3.	Hvordan mener UU-Danmark realistisk, at en ny stor enhedsvejledning
kan undgå opdelinger?
Organiseringen af vejledningsarbejdet i
de nuværende UU-centre viser en subspecialisering i UU-centrene, som allerede i dag har opdelte ’afdelinger’: Nogle vejledere tager sig af vejledningen af
grundskoleelever, andre helliger sig ungevejledningen, og en række centre har
yderligere en tredje ’afdeling’, som tager
sig af specialvejledning. Det peger jo på,
at UU i sin egen praksis anerkender behovet for specialiseret vejledning.
Et enstrenget vejledningssystem er en
kolos på lerfødder – en forringelse af vejledningssystemet i Danmark. Så hvorfor
begive sig ud i det? Når der nu allerede er
en stærk sektor- og institutionsuafhængig vejledning for børn og unge!
Og en stærk sektor- og institutionsuafhængig vejledning til voksne, om end jeg
er enig i, at der kunne allokeres flere
midler til denne.
Vejledningen ligger i forskellige organisationer, og dér ligger den godt. Samordningen mellem enhederne kan nok
blive bedre. Jeg siger ikke, at systemet er
perfekt. Derfor vil jeg fremfor en omorganisering af hele systemet opfordre til,
at vi taler sammen om vejledningen i og
mellem organisationer. At vi samordner
og hver især forstærker vores tilbud.
Men at vi for tsætter vores arbejde med
vores kerneopgaver og målgrupper i
specialiserede enheder.
For faglighedens og de vejledningssøgendes skyld.

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
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NYHED! MALTA
Malta er en nyhed på vores program, og meget relevant i
forhold til studierejser. Det er specielt oplagt at besøge den
smukke ø i forbindelse med sprogfaget engelsk, men øen
byder også på spændende historie, gode sportsfaciliteter,
natur/geografi og flere spændende virksomhedsbesøg.

MALTA - 5 DAgE MED FLY
FRA kuN kR. 2.998,Prisen inkluderer:
-flyrejse t/r
-4 overnatninger på hotel
-morgenmad under opholdet
-skatter og afgifter

NYHED!

Kontakt en af vores erfarne rejsekonsulenter for en uforpligtende snak om jeres studierejse til Malta. Vi laver altid et skræddersyet og uforpligtende rejseforslag, som er tilpasset netop
jeres gruppe. Ring GRATIS 80 20 88 70.

MALTA

5 DAgE FRA kr. 2.998,SPÆNDENDE PROGRAM
NATUR- OG KULTURPERLE
ENGELSKTALENDE

Christian Skadkjær

Heine Pedersen

Juliane Vad

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

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 //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

Flere skal opleve sorte fingre
PROFILEN

Peter Ove Frendø er 58 år
gammel og har arbejdet som vejleder på en efterskole siden 1984.
De seneste 20 år har han været
på Nøvlingskov Efterskole. Han
har en halv landbrugsuddannelse,
en læreruddannelse og en vejlederuddannelse fra den daværende Lærerhøjskole bag sig. Han
har siddet i Efterskoleforeningens
vejlederudvalg, er en del af Task
Force 40 og er netværksperson
i forhold til UU-Herning. Han
har gennem årene opbygget et
velfungerende netværk af virksomheder, som han samarbejder
med. Det er vigtigt for ham at få
”virkeligheden” ind i skolen – ikke
mindst i forhold til vejledningen.
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Planerne var lagt. Han skulle over tage
den fædrene gård, når tiden var inde.
Og Peter Ove Frendø var glad for det
afvekslende arbejde på gården. Her
kunne han blandt andet få stillet sit behov for at rode med maskiner og teknik.
Han var da også godt henne i en landbrugsuddannelse, da han som 18-årig fik
konstateret sukkersyge.
»Jeg var nervøs for, om sukkersygen
kunne kombineres med det fysiske arbejde og det ind imellem uregelmæssige
liv på en gård,« siger han og valgte derfor
at skifte spor. Han søgte ind på seminariet,
tog en læreruddannelse og begyndte som
efterskolelærer på Mors, hvor han med
det samme blev vejleder på skolen.
»Siden har jeg arbejdet med vejledning, og de seneste knap 20 år har det
været på Nøvlingskov Efterskole,« siger
han og for tæller, at han blandt andet er
optaget af, hvordan man som vejleder
kan arbejde for, at flere unge vælger uddannelser, hvor man får sor te fingre.
Sorte fingre er fedt
»Der er alt for få, som vælger erhvervsskolevejen, og for mange der per automatik vælger gymnasiet. Det vil jeg
gerne være med til at ændre, og det
kræver, at vi udfordrer de unges valg,«
siger Peter Ove Frendø, der altid selv
har været fascineret af at arbejde med
teknik og mekanik.

»Jeg ved, hvad det er, der tænder de
der elever, som måske keder sig i skolen
og også mange gange klarer sig dårligt.
Jeg ved, hvad det fede er ved at få sor te
fingre,« siger han og peger på, at det i en
vejledningssammenhæng er en stor fordel, fordi han blandt andet forstår, hvad
de unge tænker.
»Og det er fantastisk at opleve unge,
der pludselig motiveres for at tage en uddannelse, fordi de opdager, at teori ikke
er den eneste indgang til et godt liv. Gennem det praktiske opdager de, at teori er
noget, der kan bruges i virkeligheden, og
så har de pludselig ikke problemer med
at lære det,« siger han. Peter Ove Frendø
tilføjer, at hvis vejlederne skal udfordre de
unge, kræver det solid viden og gode netværk.
Netværk nødvendige
»De unge skal ud og have erfaringer
med sor te fingre. Derfor skal vejlederen have et stor t netværk bestående
af ungdomsuddannelsessteder og virksomheder,« siger Peter Ove Frendø og
for tæller, at det er et omfattende og
tidskrævende arbejde at opbygge og
vedligeholde et sådant netværk.
»Men arbejdet er nødvendigt. Man er
for eksempel nødt til at opbygge en præcis viden om, hvordan den enkelte virksomhed fungerer. For virksomhederne
kan være lige så forskellige som de unge,

Individuel vejledning er
nødvendig, hvis man vil udfordre
de unge på deres valg.

Vejlederprofilen

Det tænder mig at være vejleder. Jeg kan godt lide
samtalen. Det med at man sammen med de unge er
i stand til afdække nogle interesser og hjælpe dem på
vej med noget, som de måske var usikre på. Få dem til at se
egne styrker. Det er fantastisk.

vi får på skolen,« siger han og fortæller,
at vejlederens opgave er at lave det helt
rigtige match mellem elev og virksomhed.
»I den sammenhæng skal man kende
både virksomheden og den unge, og der
har vi jo en klar fordel på efterskolerne,«
siger han.
Livsduelighed
»Vi kender jo eleverne, fordi vi er sammen med dem i døgndrift, og det betyder, at vejledningen ikke kun foregår i
bestemte aftalte forløb. Det kan lige så
vel foregå om aftenen, og der hvor eleven lige befinder sig,« siger Peter Ove
Frendø, som er optaget af at udvikle de
unge til hele mennesker. At arbejde med
deres livsduelighedskompetencer.
»Hos os lærer de unge at stå på egne
ben, lærer at stå ved sig selv, og det er
vigtigt at kunne også i forhold til at vælge
uddannelse og job,« siger han og forklarer, at han tænker vejledningen som en
delmængde af arbejdet med elevernes
livsduelighedskompetencer.
»Men det er en vigtigt del, og jeg synes, det er fantastisk inspirerende at arbejde med vejledning,« siger han.
Ærlighed vigtig
»Det tænder mig at være vejleder. Jeg
kan godt lide samtalen. Det med at
man sammen med de unge er i stand
til afdække nogle interesser og hjælpe
dem på vej med noget, som de måske
var usikre på. Få dem til at se egne styrker. Det er fantastisk,« siger Peter Ove
Frendø og forklarer, at vejledning kun
fungerer, hvis vejlederen kan opbygge
den nødvendige tillid. I den sammen-

hæng er ærlighed vigtig.
»Vi skal være ærlige både overfor eleverne og forældrene, men også overfor
de virksomheder vi samarbejder med.
Hvis ikke vi er ærlige, forsvinder tilliden,«
siger han og glæder sig over at arbejde på
en efterskole, hvor man prioriterer vejledningen højt.
Alle får individuel vejledning
»Hos os er der afsat ressourcer til, at
alle elever kan få individuel vejledning.
For mig at se er det også nødvendigt,
hvis man gerne vil udfordre de unge på
deres valg,« siger Peter Ove Frendø.
Han peger desuden på, at man bør forbedre brobygningen, så den underbygger de unges bevidste og kvalificerede
valg, at de unge får flere muligheder for
praktik, og at man sikrer, at der er en
sammenhæng mellem den daglige undervisning, praktikken, brobygningen og
virksomhedsbesøgene.
»Der er nok at tage fat i,« siger han og
forklarer, at det også kan hjælpe, hvis vejlederen er opfindsom. Prøver nye tiltag af
og nysgerrigt følger med i, hvad der sker
på vejledningsområdet.
Aktiv i mange sammenhænge
Og Peter Ove Frendø følger med, engagerer sig i vejledningen også på det
mere strategisk plan. Han har siddet i
Efterskoleforeningens
vejledningsudvalg. Er med i Task Force 40, som arbejder for, at flere efterskoleelever vælger
erhvervsuddannelser. Deltager i UU-

Hernings netværksmøder. Og tager initiativ til forskellige kurser for vejledere.
»Jeg er nysgerrig og har et højt ambitionsniveau, så det er dejligt at have fingeren på pulsen. At følge med i hvad der
sker og deltage i diskussionerne,« siger
han og vil meget gerne være med til at
påvirke udviklingen inden for vejledning.
»Vi har jo ikke formel indflydelse på
de politiske beslutninger, men vi kan påvirke gennem eksemplet, og det skal vi
gøre alt det, vi kan,« siger han.
Og Peter Ove Frendø har alle årene bidraget med de gode eksempler. Han har
blandt andet lavet et forløb med fokus
på natarbejde, hvor eleverne var ude på
virksomheder om natten, for at opleve
den side af arbejdsmarkedet.
Slapper af med det praktiske
»Jeg er 58 år gammel, og nogle begynder
måske i min alder at tænke på at trække
sig tilbage, men det har jeg ikke planer
om,« siger Peter Ove Frendø, der, når
ikke arbejdet optager ham, spiller lidt
volleyball og sidder i bestyrelsen for det
lokale ungdomsarbejde i KFUM&K regi.
»Og så er jeg rigtig glad for at reparere min bil, for at ordne en skorsten,
som lige trænger til en kærlig hånd, eller
måske designe en ny fod til juletræet. Jeg
elsker den ro, der er forbundet med det
praktiske arbejde,« siger han.
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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
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klummen

Tekst //

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

Svend Broholm

Ledelseskrise i den
offentlige sektor
Med detailkontrollerende og adfærdsregulerende evaluerings- og måleskemaer er produktivitet blevet vigtigere end etik og faglig dialog i den offentlige ledelse

Når jeg ved faglige sammenkomster taler med
vejlederkolleger fra hele landet, har der gennem de sidste par år været et forhold, der har
slået mig. Jeg har erfaret, at den langt overvejende del, når samtalens indhold har drejet
sig om arbejdsvilkår som lederadfærd, trivsel
på arbejdspladsen, og mulighed for at levere
kvalitet i arbejdet, har givet udtryk for, at arbejdsvilkårene generelt er oplevet markant
forværrede.
Lederne praktiserer i stigende grad fjernledelse, det vil sige, at de er mindre interesserede i løsningen af faglige spørgsmål, mindre
interesserede i at indgå i faglig dialog med
medarbejderne, de har skarpere fokus på ledelsesretten frem for ledelsespligten til at indgå
i faglig drøftelse, baseret på gensidig tillid, med
et fælles ønske om sammen at skabe de bedste
rammer for løsningen af kerneopgaverne.
 Når jeg læser om andre offentlige arbejdspladser, fra børnehaver over folkeskoler til ældreplejen, hører jeg om de samme frustrationer.
Varetagelsen af kerneopgaven er trængt i baggrunden til fordel for kravet om at honorere
centralt bestemte proceskrav, der fokuserer på
det, der kan måles og vejes, kvantitet, frem for
det der for brugerne er det centrale, nemlig
kvalitet.
Uklart ledelsesrum
Der er selvsagt rigtig mange aspekter i dette
modsætningsfyldte problemkompleks, jeg
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her har søgt at tegne konturerne af.  Derfor blev jeg nysgerrig og interesseret, da jeg
den 19/10-15 læste kronikken i Politiken, der
havde overskriften: ”Konkurrencestaten har
skabt en ledelseskrise”, skrevet af Lars Bo
Kaspersen og Jan Nørgaard. Den indledes
således:
”De offentlige ledere og medarbejdere i
Danmark er typisk højtuddannede, begavede
og arbejdssomme mennesker. Men som vi dagligt kan læse i Politiken og andre aviser, er det
ikke sjældent, at det går galt med opgavevaretagelsen i de offentlige institutioner og kontorer.”
Senere omtaler de, at der er opstået et
uklar t ledelsesrum i modsætningen mellem
velfærdsstatens trygheds-, fællesskabs- og lighedsværdier på den ene side, og konkurrencestatens pointkapløb, individualisme og ulighedsfremmende adfærdsformer på den anden side.
Den styringsbaserede ledelsesform, der
er den dominerende ledelsesform i velfærdsstaten, bygger på love og regler, der regulerer
borgernes og virksomhedernes adfærd i velfærdsstaten, og hvor arbejdsmarkedets par ter
har en reel indflydelse på udmøntningen af de
politiske beslutninger.
Etik og faglighed fortrænges
Den styringsbaserede ledelsesform er med
overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat afløst af den styringsfikserede ledelsesform, der er opstået gennem 90’erne. Den
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lægger et ekstra reguleringslag ind i form af detailkontrollerende og adfærdsregulerende evaluerings- og måleskemaer,
businessværktøjer og styringsinstrumenter med henblik på at
fremme konkurrenceevne og produktivitet.
Både ledere og medarbejdere oplever, at der ikke længere
er samme plads til faglige diskussioner om den relevante arbejdstilrettelæggelse for at løfte kerneopgaven, men at man
forventes at gøre det, man bliver målt på, uden smålig skelen til
fag professionelle etiske standarder og erfaringer.
Nødvendighedens politik
De politikker, der bliver besluttet med udgangspunkt i konkurrencestatens umættelige behov for styrket konkurrenceevne og reduktion i omkostningerne, får ofte prædikatet
vanskelige, men nødvendige beslutninger.

Nu hvor der ikke længere
er klar politisk konsensus
om, hvordan samfundet skal
udvikles, er effektiviseringerne
blevet et mål i sig selv.

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

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

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

Det var også tilfældet, da lov 409 blev vedtaget i 2013. I
stedet for at folkeskolelærernes arbejdstid blev bestemt som
resultat af overenskomstforhandlinger, blev de bestemt gennem lovindgreb i Folketinget.
Det er et arketypisk eksempel på, at den traditionelle involverings- og forhandlingsfase er sprunget over, og at staten
med direkte magt har truffet en beslutning, og lavet en lov, der
dikterer nye rammer og indhold for lærere, skoleledere, børn
og forældre.
Tidligere var effektiviseringsbestræbelserne i den offentlige
sektor et middel til at bevare velfærdsstaten. Nu hvor der ikke
længere er klar politisk konsensus om, hvordan samfundet skal
udvikles, er effektiviseringerne blevet et mål i sig selv.
PS. Jeg kan varmt
anbefale bogen: ”Ledelseskrise i konkurrencestaten”, der er skrevet
af kronikkens forfattere,
da den giver en kvalificeret indføring i de
parametre, der er bestemmende for ledelsesformerne i den offentlige sektor i dagens
Danmark.

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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Danmark rundt

Fagpakker øger
motivationen
Hvad skal der til for at motivere eleverne på toårig hf, og
hvordan opnår de den bedste læring, der kvalificerer dem til
videre uddannelse? Et af svarene i hf 2net.dk er et målrettet
fokus på at styrke anvendelsesorienteringen i undervisningen.
FYNs HF-kursus har f.eks. de seneste år haft stor succes med
Politilinjen og Pædagoglinjen.
19-årige Gro Emilie Eckhardt Jespersen er en af årets studenter fra Pædagoglinjen. En fagpakke der er målrettet elever,
som ønsker at arbejde med mennesker og uddanne sig til f.eks.
psykolog, socialrådgiver, pædagog eller lærer.
»Jeg valgte Pædagoglinjen, fordi jeg gerne vil være folkeskolelærer. Her kunne jeg få psykologi og samfundsfag på B-niveau som
obligatoriske valgfag, og allerede på toårig hf få viden, som jeg
med fordel kan bruge, når jeg skal læse videre,« fortæller hun.
World Aid-klassen på HF-Centret Efterslægten er et andet
eksempel på anvendelsesorienteret undervisning. Her får eleverne teoretisk og praktisk indsigt i samfundsforhold og humanitær t arbejde i Danmark og i et tredje verdensland.
World-Aid klassen er bl.a. tre uger i Latinamerika, hvor eleverne er med til at bygge skoler og fritidssteder for de lokale børn.

Mangel på faglært
arbejdskraft på
Sjælland
Foto: Colourbox

Flere uddannelser
på landet
Landdistrikternes Fællesråd vil sikre, at unge både kan komme
i gymnasiet, tage en erhvervsuddannelse og en universitetsuddannelse uden at skulle ind til de største byer.
»Det kan for eksempel være, at en eksisterende professionshøjskole får tilknyttet en universitetsuddannelse. På den måde
er man også med til at styrke det faglige miljø,« siger Steffen
Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
Det ligger også i udspillet, at konkrete uddannelser skal flyttes tættere på de områder, som uddannelsen sigter mod. Det
kan for eksempel være områder, hvor der er mange offshorevirksomheder, fødevareproduktion eller andet.
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Kæmpeinvesteringer i offentlig infrastruktur vil skabe tusinder
af arbejdspladser i Region Sjælland. Men der er for få faglær te.
De store projekter kan støvsuge regionen for faglær t arbejdskraft og føre til overophedning i byggebranchen, hvis ikke der
uddannes flere, skriver ugebrevet A4.
Frem mod 2024 skal ti store byggeprojekter på Sjælland og
Lolland-Falster forventeligt bruge mellem 28.000 og 30.000
medarbejdere. Det gælder projekter som Femern Bælt-forbindelsen, Universitets-sygehus Køge og en række motorvejsog jernbaneprojekter.

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.

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
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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

BØGEVANGSKOLEN
- EN

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE
TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK
28

VEJLEDEREN

BØGEVANGSKOLEN | BØGEVANG 18 | 7100 VEJLE
TLF. 7582 1176 | MAIL@BVSK.DK | WWW.BVSK.DK

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

Find os på: www.røddingfrifagskole.dk
eller skriv til os på
mail@rffs.dk
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Brug Minfremtid
i emnet Uddannelse og Job
MinFremtid er et pædagogisk og brugervenligt afklaringsværktøj til både
stærke og svage elever, der skal vælge uddannelse.
Opgaver til Uddannelse og Job og kollektiv vejledning
] Værktøjer til forældrene
] Selvbetjening, hvor eleverne kan udforske job- og uddannelsesmuligheder.
]
ring og

mtidrrierelæring, afki hjlaemmet
ka
MinevFære
en og
rktøj til
, i skol
Onlin
alg i UU
elsesv
uddann

l

ion ti

spirat

in
ifter og
Opskr
dk
emtid.
MinFr

Bestil gratis prøveadgang på schultz.dk/minfremtid.
En licens giver adgang til både vejledere, lærere, elever og forældre.

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

Uddannelser
for unge
med særlige
behov
- på vej videre i livet

LIVSVÆRN
FRITID
NETVÆRK
IT IPAD
ØKOLOGI
SOCIALØKONOMI
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Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

eftertanken

Tekst //
ANETTE JOCHUMSEN,
Adj u nk t ved VIA U niver sit y College, eVejleder og
supple ant til best yr el sen i Danmar k s Vejleder for ening

Har du udfordret
status quo i dag?
Større lighed og social retfærdighed er altid
med i vejlederes bevidsthed. Med mennesker
på flugt fra krig, sult og fattigdom, ser vi imidler tid uligheden i udgaver, som vi næsten har
glemt fandtes. Lige nu er de fleste af os kun
vidne til flygtningestrømmene via medierne.
Verdenssituationen vil forventelig sætte sine
spor inden for en overskuelig fremtid også ind
i danske vejledningsinstitutioner - og give en
ny vinkel til kravet om social ansvarlighed fra
både vejledere, forskere og vejlederforeninger.
At karrierevejledere faktisk kan spille en
rolle i integrationen af flygtninge er for nyligt
blevet betonet af den globale vejlederorganisation IAEVG, International Association for Educational and Vocational Guidance. Det canadiske
bestyrelsesmedlem Nancy Arthur opfordrer til
eksempel vejledere til at arbejde mere bevidst
for større lighed og social retfærdighed ved til
stadighed at spørge sig selv: ”Har du udfordret
status quo i dag?” Et spørgsmål der for mig at
se for alvor understreger vejlederens rolle som
social aktør, og som kan ses som en tilskyndelse
til at øve indflydelse på systemets rammer, hvor
de måtte være uhensigtsmæssige for nytilkomne
til landet. Et rollefag, som ellers er mest kendt
fra fagligheder inden for socialt arbejde.
Den samlede IAEVG-bestyrelse har i september i år udsendt en pressemeddelelse om
forholdet mellem karrierevejledning og integration, hvis vigtigste budskaber lyder således (min
oversættelse):
”IAEVG, verdens største vejlederorganisation, opfordrer hermed udbydere, praktikere, forskere og
beslutningstagere til at stå sammen om at gøre
opmærksom på de fordrevne flygtninges behov
og til at advokere for vejledningsmuligheder som
støtte for deres uddannelses- og erhvervsmæssige
integration i de lande, de nu befinder sig i.

IAEVG-medlemmer spiller en vigtig rolle i forbindelse med at initiere og fremme forskning og
praksis, der understøtter den positive integration
af fordrevne flygtninge og i forbindelse med at påvirke politikere og arbejdsgivere til at hjælpe dem i
denne bestræbelse.
Politikker og praksisser på området bør være
rettidige, meningsfulde og mangeartede, for at
sikre at fordrevne flygtninge tilbydes meningsfuld
vejledning, som kan understøtte deres positive integration og fremtidige deltagelse i uddannelse og
på arbejdsmarkedet.” (Kilde: iaevg.net/iaevg.org)
Danske vejledere har længe vidst, hvilken kompleks opgave, der ligger i at vejlede mennesker
med udenlandsk baggrund til at kunne indgå i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Pressemeddelelsens generelle opfordring til
social aktion gør på ingen måde den opgave
mere overskuelig, men kan tvær timod nemt
komme til at stikke til ens dårlige samvittighed
over ikke at slå til i arbejdet eller ikke at gøre
nok for de mest udsatte grupper.
Tildelingen af en mere intervenerende rolle
på samfundsplan indgår interessant nok også i
de vejlederfunktioner, som NICE (Network for
Innovation in Career Guidance and Counselling
in Europe, nice-network.eu) sidste år har identificeret som centrale for den professionelle uddannelses- og erhvervsvejleder. ”Intervention
i og udvikling af sociale systemer” til gavn for
den vejledte nævnes her som en specifik vejlederkompetence helt på lige fod med at kunne
vejledningshåndværket.
Med fokus på sociale omgivelser beskriver
NICE eksempler på interventions-muligheder,
der imidler tid får opgaven til at fremstå mere
jordnær og realistisk og samtidig til gavn for
samfundet.
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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
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