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Mens vi venter på
ekspertgruppen
I bestyrelsen glæder vi os rigtigt meget over at kunne bidrage
til det arbejde regeringens ekspertudvalg om uddannelse og
overgange er i gang med. Det er vigtigt, at også vejledning har
en stemme i det arbejde der pågår.
Samtidigt er det tankevækkende, at mens Danmark beskæftiger sig med overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse,
har regeringen i Norge haft en ekspertgruppe til at se på,
hvordan en helhedsorienteret karrierevejledning kan styrkes
for (især) den store del af arbejdsstyrken, der allerede er på
arbejdsmarkedet og ikke på dem der er på vej ind.
For som de skriver i deres sammendrag: ”Gode valg og bedre
gjennomføring av utdanningsløp har vært sett på som viktige
mål med karriereveiledning for unge under utdanning”, men
denne gruppe udgør kun 2,7 % af arbejdsstyrken.
Man kan derfor spørge sig selv, om vi i Danmark har et lidt
skævt fokus, når regeringens ekspertgruppe kun skal se på
den første vej ind på en ungdomsuddannelse. En yderligere
binding for ekspertgruppen er, at den snævert skal fokusere
på de forberedende tilbud, og har til hensigt bl.a. at få flere
til at være en EUD som første valg.
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redigeret af //
Torben elsig-pedersen, r edaktør

Vejlederbesøg
på Skoleskibet DANMARK
9. juni kl. 10.30 - 12.30 inviteres vejledere til at besøge Skoleskibet i Horsens
havn. Her er der mulighed for at møde

80 unge mennesker om, som er i gang
med at uddanne sig inden for et erhverv
med lav ledighed og globale udfordrin-

Mange
uddannelser med
stort optag og høj
ledighed
Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser steget med cirka 50 procent. Knap halvdelen af uddannelserne
har i perioden samtidig haft en høj ledighed. På for eksempel
uddannelsen ”Turisme” er optaget mere end firedoblet til
trods for, at uddannelsen har haft en gennemsnitlig ledighed på 29 procent i samme periode. Omvendt viser analysen
også, at en række uddannelser med lav ledighed har haft et
lavt optag. Det gør sig blandt andet gældende for ”matematik
og økonomi” samt ”biomekanik”.
»Tallene bekræfter, at vi har en rigtig stor udfordring med
at skabe det rette match mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Det går simpelthen ikke, at optaget er steget så
markant på uddannelser med høj ledighed, og der samtidig
er uddannelser med lav ledighed og lavt optag. Den udvikling
skal vi have vendt,« siger uddannelses- og forskningsminister
Ulla Tørnæs.
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ger. Tilmelding via mail til
dmn@martec.dk

Tårnhøje krav til
fremtidens arbejdskraft

Virksomhederne går målrettet efter medarbejdere, der på
én gang har globale kompetencer, er klassisk dannede, mestrer rollen som både specialister og generalister og er gode
til samarbejde og kommunikation.
Det viser en dugfrisk erhvervsanalyse, som professionshøjskolen VIA University College netop har gennemført.
Undersøgelsen bygger på grundige, kvalitative interviews
med topledelsen i 105 private virksomheder i forskellige
brancher.

Hjælp til tidligere
kriminelle
Unge med en plettet straffeattest, eller som på andre måder
lever på kanten, har ofte svært ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor skal et nyt tilbud, High:five Frederikshavn,
nu støtte de unge fra målgruppen, som ønsker uddannelse og
job indenfor bygge- & anlæg eller maritime service. Projektet
vil helt konkret skaffe de unge arbejde i forbindelse med Frederikshavn Havns udvidelse for en halv milliard.

siden sidst

Invitation til generalforsamling
Onsdag d. 7. september afholdes generalforsamlingen for Danmarks Vejlederforening. Som medlem
er du inviteret med til en spændende faglig dag med
faglige inputs og mulighed for at få indflydelse på
foreningens arbejde.
Generalforsamlingen afholdes i år i Århus. Tid og
sted følger på hjemmesiden (www.vejlederen.org),
men sæt allerede nu kryds d. 7. september!

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes
størrelse.
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af
a. bestyrelse og suppleanter
b. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant
for et år
9. Evt.

Læsekurser
rammer skævt
Læsekurserne til de svage læsere i Danmark bliver brugt alt
for lidt og af de ’forkerte’, viser EVA’s undersøgelse af forberedende voksenundervisning.
Op mod 600.000 voksne danskere læser så dårligt, at de
har svært ved at læse lektier med deres børn eller forstå
breve fra det offentlige.
Men de gratis læsekurser, som er det offentliges tilbud til
læsesvage voksne, bliver slet ikke brugt nok af den ’rigtige’
målgruppe, viser en ny EVA-undersøgelse. I 2013, hvor de
nyeste tal er fra, var det kun 10.529 personer, der startede
på et FVU-læsekursus på trin 1, som er kurset for de svageste læsere. Selvom det er en stigning fra 2008, hvor der
startede 5.813 kursister, er det kun en dråbe i havet i forhold
til de knap 600.000, der har svært ved at læse.

I front med entreprenørskab

I en rapport om entreprenørskab og uddannelse i
Europa bliver Danmark fremhævet som et foregangsland med en af Europas mest omfattende innovationsog entreprenørskabsstrategier. Derudover fremhæves
Danmarks arbejde på området gennem Fonden for
Entreprenørskab. Fonden blev etableret i 2010 og fungerer som nationalt videncenter for entreprenørskab i
undervisningen på alle uddannelsesniveauer.
Danmark, Sverige, Finland og Norge er lande, hvis engagement i innovation konsekvent figurerer højt i internationale innovationsrangeringer.

Danmark bør lade sig inspirere af Norge, hvor man skaber helhed i indsatsen,
mener Peter Plant.

Norge viser vejen med
forslag om helhed i
karrierevejledningen
I Norge ser man karrierevejledning som et effektivt middel i
forhold til omstillingsudfordringer og et værkstøj, der både
har betydning for den enkelte borger og for den samfundsmæssige vækst. En ny rapport bestilt af kunnskabsministeren
peger nu på, at der er brug for mere helhed i karrierevejledningen.
Professor ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i
Sørøst-Norge, Peter Plant, har været en del af udvalget og
er begejstret for det fokus, der er på karrierevejledningen i
Norge.
»I Danmark kunne vi med held skæve til de norske tiltag,
og jeg har da også sendt rapporten til medlemmerne af Nationalt Dialogforum, men desværre kun fået respons fra to
medlemmer, og slet ikke hørt fra ministeriets folk,« siger
han og forklarer, at rapporten fokuserer på at skabe helhed
i indsatsen, og at man blandt andet foreslår en bedre koordination mellem de myndigheder, der er involveret i forhold
til vejledningen.
»Vi har lavet en taksonomi, hvor første trin er, at man
informerer hinanden, hvad man knap gør i dag. Næste trin
handler om at samarbejde om enkelte sager, hvilket nogle
gange sker,« siger han og tilføjer, at taksonomien desuden
indeholder et koordineringsniveau og et niveau, hvor integrationen er total.
»Norge har en stærk decentral tradition, og det er nyt,
at man med disse forslag stiller krav fra statens side,« siger
Peter Plant og forklarer, at udvalget desuden foreslår, at der
stilles krav om, at skolerne skal stille med kvalificeret personale på vejledningsområdet, hvilket kalder på en større
efteruddannelsesindsats. Endvidere foreslås det, at karrierevejledningen udvikles til at støtte integrationen, og man fokuserer på en øget indsats omkring voksenvejledning.
»Der er stor interesse for rapporten, og det er fantastisk,
at man på den måde fokuserer på helheder og har blik for, at
kvaliteten hæves gennem krav om uddannelse,« siger Peter
Plant, der håber, at man vil lade sig inspirere i Danmark.
Læs rapporten på: www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2016-7/id2485246/
VEJLEDEREN
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10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen, r edaktør

Ny teknologi gør det muligt
med 15 timers arbejdsuge
Nye teknologier vil vende op og ned på samfundet de næste tyve år.
Det bliver en mere omfattende revolution, end udviklingen de foregående 200 år. Det betyder, at kulturelle kompetencer kommer i høj
kurs, fordi mennesker skal kunne finde mening i et liv uden ret meget
lønarbejde. Forfatter og økonom Lene Andersen fra Next Scadinavia
opfordrer til at lade dannelsen få langt mere plads
_01
Du taler om en ny BINK-alder. Kan du forklare hvad det er?
Begrebet BINK dækker over bio-, info-, nano- og kognitive
teknologier. Vi bliver i stand til at fremstille fødevarer ud fra
klonede celler i stedet for traditionel landbrugsproduktion.
Det koster mange arbejdspladser, men giver også muligheder i form af, at vi kan producere mad til langt flere. Megen
produktion bliver digital, og produktion af fysiske produkter,
som vi kender i dag, bliver overflødig. Store industriområder
vil forsvinde på den konto. Samlet set vil nye teknologier
vende op og ned på vores arbejdsmarked, fordi mange vidensfunktioner, analysejobs og kontorfunktioner kan løses
både bedre, billigere og hurtigere.
Vi er nødt til at forstå, hvor omfattende forandringerne bliver. Havde man i 1800-tallet sagt til en bondemand, at først
kommer traktoren, så mejetærskeren og i år 2000 har vi
et fuldautomatisk landbrug, så havde han rystet på hovedet.
Forskellen til i dag er, at dengang tog det 200 år at mekanisere produktionen. Nu har vi ikke 200 år, men måske 20 år
til at indstille os mentalt på en ny orden. Udfordringen i det
er hastigheden. Hvordan laver vi en omstilling, hvor vi ikke
kobler en masse mennesker af den officielle økonomi?
_02
Hvilke muligheder giver BINK os for et meningsfuldt liv?
Drømmescenariet er, at vi alle har 10-15 timers lønarbejde
om ugen, bortset fra nogle få specialistjob, som bliver nødt
til at arbejde mange timer. Vi skal altså skabe vores identitet
og selvrealisering gennem andre aktiviteter end lønarbejdet.
Der skal ny status ind i at være frivillig. Samtidig skal vi skabe
en ny økonomisk model, så ikke store dele af befolkningen
bliver koblet af.
_03
Hvilke kompetencer er der brug for i BINK-alderen?
Hvis bare jeg vidste det… Det bliver vigtigt, at man har
kulturelle kompetencer og kan underholde og beskæftige
sig selv. Man skal desuden have nysgerrighed, for hvis man
mentalt lukker af og ikke er klar til forandringer, vil man få
6
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det meget svært. Desuden gælder det om at have kulturel
og historisk ballast, så man ved, hvor man kommer fra. Har
man en sund kulturel rodfæstethed, er det også lettere at
møde andre mennesker, og det kommer vi til i højere grad,
fordi mennesker vil flytte mere rundt i verden. Så vi vil møde
flere, der er forskellige fra os selv.
De vigtige kompetencer i forhold til arbejde handler mere
om at kunne skelne kvalitet fra svindel, fup og humbug, end
at man har en bestemt profession. Det er vigtigere at kunne
gennemskue om den næste uddannelse, man tager, har kvalitet, end at man lærer et bestemt fagområde.
_04
Hvor ser du de store udfordringer for uddannelserne de kommende år?
Uddannelser skal både have solid faglighed i matematik,
sprog og historisk overblik, og desuden skal de studerende
lære at tænke kritisk. Derfor vil jeg anbefale, at man indfører
faget filosofi i skolerne. Det bliver en vigtig forudsætning, at
man kan skille argumenter ad og gennemskue ting. Det er
fundament for at begå sig i en kompleks verden.
Det bliver vigtigt med ordentlig vejledning, at få nogle gode
studievaner, at lære metoder og finde noget at bygge videre
på, for man kan ikke vælge et fag og regne med, det holder
livet ud.
_05
Så man kan ikke tage en uddannelse, og så forvente, at den er
brugbar resten af livet?
Det er forbi. Man skal se livet som en personlig udvikling,
der har forskellige faser. Når man har lavet noget i fire-fem
år skal man på skolebænken igen for at lære noget nyt og for
at kombinere det, man kan med noget andet. Det kræver
også, at vi får en model for, hvordan man livet igennem får
adgang til uddannelse. Er det noget, man skal spare op til,
eller er det noget, man får gennem sit medlemskab af en
a-kasse?

10 skarpe

// Når dannelsen bliver
omformuleret til at være et fagligt
kompetencebegreb og ikke et
spørgsmål om, at man udvikler sin
personlighed, så er vi ved at miste
noget meget vigtigt.
Lene Ander sen , økonom , for fatter , debattør

Den personlige dannelse handler om den enkeltes indre følelsesmæssige og moralske udvikling.
Når unge kommer i gymnasiet, er de forvirrede og utrygge,
så de er optagede af, hvad andre synes om dem. Dannelse
handler om at skabe personligheder, som vover at have egne
holdninger og ikke er bange for at sige flertallet imod. Det
handler om at have et moralsk kompas. Det er ikke nok at
have viden for at gøre en forskel, man skal også have personlig robusthed.

_06
Du siger, at vi skal interessere os mere for den globale udvikling.
Hvad er det, vi ikke ser?
I den digitale verden er landegrænserne væk. Toldbarrierer
og transport vil ikke være en forhindring, hvis varer kan
transporteres digitalt og printes ud på en 3D-printer. Man
vil kunne downloade et par sko fra en server i Kina. Det
betyder, at skotøjshandlere og skofabrikker bliver overflødige. Det er et eksempel på, at mange led i den traditionelle
produktionskæde forsvinder. Den, der designer koden til et
par sko, kan betjene langt flere mennesker over hele verden.
_07
Det må blive svært at opretholde en høj dansk timeløn?
Ja. Bundlønninger vil konkurrere på et globalt marked på de
laveste lønninger, mens de dygtigste topledere skal konkurrere globalt. Det betyder, at deres løn vil stige markant. Hvis
fagbevægelsen i den kontekst kun er solidarisk med deres
medlemmer inden for landegrænserne, har de ikke forstået
sammenhængene i den nye verden.
_08
Du skriver på en bog om ”The nordic secret”. Hvad er hemmeligheden bag de nordiske landes succes?
Det er folkeoplysningen og dannelsesbegrebet. Det er heldigvis også begreber, vi har desperat brug for i fremtiden.
Men min frygt er, at politikerne når at eliminere dannelsen i
skolerne inden da. Det er virkelig en katastrofe.
Der er to sider af dannelsesbegrebet, nemlig den almene
dannelse og den personlige dannelse. Den almene dannelse
handler om at lære matematik, din historie, mindst et fremmedsprog og noget almen viden, så du ikke falder igennem.

_09
Du nævner dannelse som et centralt begreb i Danmark? Hvordan
synes du, det begreb forvaltes i dag?
Når dannelsen bliver omformuleret til at være et fagligt
kompetencebegreb og ikke et spørgsmål om, at man udvikler
sin personlighed og et moralsk kompas, så er vi ved at miste
noget meget vigtigt.
Et eksempel: Når regeringen vil have, at sprogundervisning
er kommunikationssprog og ikke kultursprog, så bliver det
bare et spørgsmål om at kunne forhandle eller bestille en
kop kaffe på et andet sprog. Hvis udgangspunktet ikke er
kulturelt, så mister vi evnen til at se ind på vores egen kultur
og vores vaner med en anden kulturs øjne, og det er farligt,
for så kan man kun se sin egen baggrund og ikke se det ude
fra og ind. Det bliver vanskeligt at rumme folk med andre
kulturer og finde en form for fællesnævner og kulturel samhørighed, hvis vi gennem undervisningen låser os fast i, at
verden kun kan ses med vores øjne. Det er noget af det, der
er på færde med en indsnævring af dannelsesbegrebet.
_10
Hvordan kan man vejlede unge i en ny situation, hvor du taler om
globalt gearskifte og store omskifteligheder med BINK-alderen?
Det vil være godt at vejlede de unge til at undersøge, hvordan de kan gøre et sabbatår til et dannelsesår. Det er udviklende at møde andre gennem højskole, efterskole eller ved
at tage ud at rejse. Desuden bør vejledere opfordre unge til,
at de tilegner sig en anden kultur. F.eks. tager på college eller
highschool i et andet land for at leve i kulturen og for at lære
meget mere sprog. Gerne engelsk og kinesisk.
Hovedmålet med et dannelsesår er at finde ud af, hvad de vil
og hvem de er. Det er godt, når man skal træffe store beslutninger om job- og uddannelse. Og den slags beslutninger
kommer de nye generationer til at træffe igen og igen livet
igennem. For intet holder et helt liv længere.
VEJLEDEREN
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Valg og vejledning

tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

Med den nuværende lovgivning er
gruppevejledning tænkt, som en
aktivitet for de ikke uddannelsesparate, men forsøg i forbindelse med
projektet ”Fremtidens valg og vejledning” viser, at det med held kan bruges
af alle unge

Den individuelle vejledning er tilsyneladende ikke vigtig for ALLE unge. I
en ny rapport fra CEFU, udarbejdet i
forbindelse med det treårige projekt
”Fremtidens valg og vejledning” i Region Hovedstaden, svarer to tredjedele
af de adspurgte således, at de ikke vægter det som afgørende, at de i vejledningssamtalen kan sidde alene med en
voksen. De unge vil gerne tale med en
vejleder om deres personlige og individuelle valg, men det kan meget vel
foregå i grupper. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at særligt de fagligt

// Det er vigtigt
at forstå, at man i
gruppevejledningen ikke
er underviser, men i
stedet skal facilitere de
unges refleksion.
K ar ina Meineck e

svageste elever oplever, at den individuelle vejledning har nogen eller stor
betydning for deres afklaring og valg,

8

VEJLEDEREN

og denne gruppe bliver med vejledningsreformen fra 2014 netop tilgodeset gennem den fokuserede vejledning.
»Med den fokuserede vejledningsindsats er det jo de 20 procent ikke
uddannelsesparate unge, der får tilbudt individuel vejledning, men mange
steder er gruppen af ikke uddannelsesparate noget større, og en del af de uddannelsesparate, som måske bare ikke
er afklarede kunne også have godt af
en sådan samtale,« siger Henrik Bov
Pedersen fra UU-København, der har
været projektleder på ”Fremtidens
valg og vejledning”, som blandt andet
har haft fokus på at afprøve og udvikle
nye vejledningsmetoder. Projektet har
arbejdet med en række forsøg med uddannelses- og virksomhedssamarbejde
samt gruppevejledning og er blevet
fulgt af forskere fra CEFU, der blandt
andet har kortlagt de unges valgprocesser og vurderet betydningen af forskellige vejledningsaktiviteter.
»Vi har gerne villet integrere vejledningen, så den i højere grad har spillet sammen med de læringsforløb, der
foregår i udskolingen, og i den forbindelse kan vi se, at gruppevejledning er
et stærkt instrument, som både uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate unge kan profitere af,« siger han.

Foto: Colourbox

Gruppevejledning
bør være for alle

Gruppevejledning for alle
»I vores forsøg med gruppevejledning
har styrken netop været, at hele klassen har deltaget,« siger UU-vejleder og
projektmedarbejder Karina Meinecke.
Hun har i tæt samarbejde med lærere
på en skole gennemført et forløb med
gruppevejledning, hvor grupper på 6-8
elever mødtes seks gange halvanden
time.
»Vi har blandt andet arbejdet med
Watch og med Jane Westergards
FFAST-metode, og eleverne har øvet
sig i at sætte små og konkrete mål i
forhold til nogle af de udfordringer, de
har stået med,« siger hun og fortæller,
at det har været alle eleverne, der har
profiteret af arbejdet.
»Eleverne har været glade for det
refleksionsrum, vi har skabt, og det har

Valg og vejledning

// Gruppevejledning er et stærkt instrument,
som både uddannelsesparate og ikke
uddannelsesparate unge kan profitere af.
Henr ik Bov Peder sen

været meget givende for alle at høre,
hvordan de andre tænker,« siger hun
og tilføjer, at man skal planlægge gruppevejledningen meget nøje og sikre, at
dem der gennemfører den har de rette
kvalifikationer.
»Det er vigtigt at forstå, at man i
gruppevejledningen ikke er underviser,
men i stedet skal facilitere de unges refleksion,« siger hun.
Ekspertisen skal være til stede
»Det ville være ukvalificeret bare at
sætte en lærer til at gennemføre en
gruppevejledning uden at vedkommende havde opnået den rette ekspertise.
Hvis man skal facilitere gruppevejledning kræver det, at man har udviklet
en sensitivitet over for, hvad metoden
kan og ikke kan bruges til,« siger Henrik Bov Pedersen. Han er dog sikker
på at god planlægning og et tæt samarbejde mellem UU-vejledere og lærere
gør det muligt at skabe det nødvendige
refleksionsrum, hvor de unge blandt
andet kan opdage, at de ikke står alene
med deres eventuelle usikkerhed.
»Vi kan se, at de steder, hvor planlægningen og forberedelsen har været
god, er det gået rigtig godt, og det er
forbløffende så gode tilbagemeldinger,
vi har fået,« siger han.

Øger motivationen
»Succesen er naturligvis afhængig af, at
skolens ledelse støtter op om arbejdet, også når vores projekt ikke mere
kører,« siger Henrik Bov Pedersen og
peger på, at en velfungerende gruppevejledning kan opfattes som en form
for investering.
»Gruppevejledningen vil for eksempel være med til at øge elevernes motivation, skabe mere ro i klassen og gøre
fraværet mindre. Gruppevejledning er
en anerkendende måde at arbejde med
elevernes udvikling,« siger han og ser
den også som et kvalificeret bidrag til
arbejdet i et karrierevejledningsperspektiv.

unge reflekterer over egne styrker
færdigheder i mere bred forstand,«
ger lektor ved CEFU, Mette Pless
tilføjer, at det for at lykkes kræver
klar didaktisk rammesætning.

Kan fremme karrierevejledning
I rapporten peges der på, at samfundsmæssige forandringstendenser skaber
behov for, at livs- og karrierekompetencer fremover kommer til at spille
en mere fremtrædende rolle for de unges deltagelse på arbejdsmarkedet og i
samfundet generelt. Dermed forskydes
fokus fra vejledning mod et forestående
valg til i højere grad at søge at styrke
de unges generelle valgkompetencer.
»I et karrierelæringsperspektiv giver gruppevejledning god mening, fordi
der her netop skabes rum for, at den

Inspirationsteam
»Vi kan høre, at de skoler, der har deltaget i projektet og allerede haft blik
for, hvad der kræves, er indstillede
på at fortsætte også efter projektperioden, men vi skulle gerne have flere
i gang,« siger Henrik Bov Pedersen og
fortæller, at der bliver lavet et materiale til lærerne, som blandt andet giver
bud på, hvordan man kan arbejde med
gruppevejledning.
»Og så etablerer vi et team, der kan
tage ud og hjælpe interesserede skoler
i gang med processen,« siger han.

Materiale
Fremtidens Valg og Vejledning har
udgivet et praktisk inspirationsmateriale til UU-vejledere og lærere,
der gerne vil i gang med gruppevejledning. Materialet kan downloades
på www.talomuddannelse.dk”
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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.

N
tek y
unde nologi i
rvisn
ingen
iPa

at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.

d4
til all (32 GB)
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ver

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.

Gennem mange års erfaringer
har vi skabt et trygt læringsmiljø,
hvor glæden, trivslen og fælleskabet er i centrum. Det sikrer,

Fiber
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elevmed et
hø
bolig
hastig j
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Skole for livet...

Østergårdstræde 42, 4735 Mern
Tlf. 55 39 61 30
www.efterskolenøstergård.dk

www.teaterbygningen.dk

Sorø Fri Fagskole ruster de unge
til deres ungdomsuddannelser

GAMER MED
LIV OG SJÆL

PASSION FOR
GASTRONOMI

SLIP DEN INDRE
DESIGNER FRI

UDVIKLENDE
10. KLASSE

Når passion for computerspil kan blive en levevej.

Til alle, der drømmer om en
uddannelse inden for mad.

Til de kreative, der ønsker
at arbejde med design.

Her bliver de unge rustet
til ungdomsuddannelsen.

Sorø Fri Fagskole
byder på et år med
oplevelser, venner
... og parathed

Har du elever med interesse for en af de mange erhvervsuddannelser, inden for Mad & Gastronomi, Gamedesign
eller Design?
Vi byder på et kostskoleår, hvor de unge forberedes på
faguddannelserne, samtidig med at de har det sjovt,
knytter nye venskaber og udvikler sig.
Tjek os ud på www.fagskole.nu

Telefon: 5783 0102 / Sorø Fri fagskole / Holbergsvej 7 / 4180 Sorø / mail@fagskole.nu / fagskole.nu
10
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BERLINSPECIALISTEN
PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

Vi er specialister på
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter
Inkl. morgenmad, ophold
i flersengsværelser på
valgt indkvartering
samt bus t/r

Kollegievej 5B
Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf. 9789 1177
post@fenskaer.dk

fra kr. 790
pr. person

Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk

BLIV KLOG PÅ
RESTPLADSER

KONTAKT OS I DAG PÅ 8020 8870

Vi er specialister i grupperejser inden for undervisningssektoren. Det er nu, I skal slå til, hvis I overvejer en
grupperejse til efteråret 2016. Vi har et stort udbud af
RESTPLADSER, så der er mulighed for at komme afsted
til rigtig gode priser.

UDVALGTE RESTPLADSER I EFTERÅRET 2016:
- RIGA uge 38-41
5 dage/ 4 nætter fra kr. 2.098,- ROM uge 37
6 dage/ 5 nætter fra kr. 3.148,- BUDAPEST uge 38
5 dage/ 4 nætter fra kr. 2.398,- LONDON uge 39
5 dage/ 4 nætter fra kr. 2.598,-

HUSK! Vores erfarne medarbejdere er din
genvej til at realisere rejsedrømmene.
Ring eller skriv til os og få et gratis tilbud.

FX RIGA

FRA KUN

2.098,TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK
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uddannelse og overgange

tekst //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, REDAK TØR

Mødet med praksis er god vejledning
Unge som skal genfinde
motivationen har mere
brug for at møde praksis
end for en vejledningssamtale, mener børneog undervisningsminister Ellen Trane Nørby,
der besøgte produktionsskole sammen med
ekspertudvalget,
der
ser på uddannelse og
overgange

Bollerne er sat til hævning, en gryde
simrer på komfuret og midt i det hele
møder en minister produktionsskoleeleven Rasmus, der før var usikker på
sig selv og havde mistet blikket for, hvad
han ville med sit liv. Men månederne på
produktionsskolen i Greve har sat et
nyt fokus i den unge mands liv.
»Før var jeg meget ustabil, men produktionsskolen har været en stor hjælp
for mig. Jeg flytter til Aarhus sammen
med min kæreste til sommer og håber,
jeg er klar til at stå på egne ben,« fortæller Rasmus, der skal starte på gastronomilinjen. Ministerbesøget var
led i ekspertudvalgets arbejde på at
komme med bud på, hvordan der skabes bedre overgange mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne for de
unge, som farer vild i de forberedende
tilbud eller falder fra igen og igen.
70.000 unge mellem 15 og 29 år står
i dag uden for beskæftigelse og uddannelse. Børne- og undervisningsminister
Ellen Trane Nørby håber, at udvalgets
arbejde kan føre til nye sammenhængende bud på, hvad der skal til for at få
disse unge i uddannelse eller job.
»Vi bruger alene på det forberedende område 3,5 mia. kr., men vi formår
alligevel at sætte unge i gang både 5 og
10 gange, hvor de falder fra. De får følelsen af endnu et nederlag. Ambitio12
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Ellen Trane Nørby mødte unge for hvem produktionsskolen har givet nyt mod på livet.

// Jeg hører desværre ofte unge sige,
at vejledningen ikke fungerer for dem.
Ellen Tr ane Nørby, børne- og undervisningsminister .

nen er at se på, hvordan vi får alle unge
til at nå længere end de gør i dag,« siger
Ellen Trane Nørby.
95-procent-målsætning droppes
En del af den mission handler også om
at evaluere 95-procent-målsætningen,
som formentlig står for fald.
»Pointen er, at det kan demotivere
de unge, hvis det eneste sagliggørende
er, at man skal have en uddannelse,
ikke fordi man selv kan se perspektivet, men fordi der er nogle andre, der

siger, det er rigtigt. Jeg tror, vi skal
gentænde motivationen, og det kan
lige så godt være i et job med et uddannelsesperspektiv. For nogle af de
unge tror jeg, mesterlære er en bedre
løsning end at komme ind i en traditionel uddannelse. Når vi gerne vil se på
95-procent-målsætningen, er det ikke
for at slække ambitionen for de unge,
men fordi vi skal være langt bedre til at
lave målrettede tilbud.«
På produktionsskolen mødte ministeren et par unge, som gav udtryk for,

uddannelse og overgange

VÆRKTØJER TIL DIN FREMTID
HØJSKOLE FOR
16 TIL 19-ÅRIGE

at de ikke var hjulpet ret meget på vej
af den vejledning, de fik i folkeskolen.
Det får ministeren til at pege på, at vejledning skal ses i et bredt perspektiv.
»Jeg hører desværre ofte unge sige,
at vejledning ikke fungerer for dem.
UU-vejlederne er gode til nogle ting,
men i forhold til den gruppe unge, der
ikke er så reflekterede på egne vegne
om, hvad de vil, er der behov for andre
løsninger end en 20 minutters vejledningssamtale. Jeg tror, mange af disse
unge har brug at komme ud for at føle,
smage, lugte og arbejde. Vejledning
handler også om mere af den åbne
skole, at få mere anvendelsesorienteret undervisning ind i vores udskoling.
Vi må erkende, at der er nogle unge,
som er kørt træt i den mere bogligt
orienterede læring, og derfor skal vi
have tilrettelagt udskolingsforløb, der
er på deres præmisser,« siger Ellen
Trane Nørby.
Mere ambitiøs vejledning
Ekspertudvalget skal fremlægge sit
forslag inden årets udgang. Med i udvalgets referencegruppe sider næstformanden i Danmarks Vejlederforening.
Carla Tønder Jessing, der peger på behovet for en generel forbedring af vejledningsmulighederne for unge.
»Åben skole er en del af vejledningen, men den væsentlige del af karrierelæringen skal foregå i det timeløse
emne Uddannelse og Job, som desværre er havnet som et stedbarn på
mange skoler. Vi har til gode at se, at
det kommer til at fungere. Kun i enkelte kommuner er der etableret et
forpligtende og ambitiøst samarbejde
mellem UU og skolerne,« siger Carla
Jessing Tønder.
Samtidig peger hun på behovet for
en forbedring af UU’ernes mulighed for
at udfordre elevernes ’automatvalg’ af
det almene gymnasium og udvide deres arbejdsmarkedskendskab gennem
individuel og gruppevejledning, gennem
obligatorisk brobygning og praktik,
gennem inddragelse af rollemodeller
og andre aktiviteter.

FAG SMAG

FOR ENHVER

MUSIK OG SANG

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

EUH.DK

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

-HØJSKOLEN TÆT PÅ AARHUS

Eghøjvej 31, 8250 Egå // 86220126 // info@euh.dk// www.euh.dk
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TEK ST //
MIR A WESSELS,
PÆDAGOG OG K ANDIDAT I PÆDAGOGISK SOCIOLOGI . LEDER FOR UNDERVISNING OG
AK TIVITE TER HOS UNG I RUDERSDAL , RUDERSDAL KOMMUNE
ILLUSTRATION // JULIE GRY SVEISTRUP

»Uha, den uddannelse
er nok for svær for min datter…«
Det er ikke kun børn
med faglige- eller sociale udfordringer, der
har vanskeligheder i
uddannelsessystemet.
Helt almindelige børn
fra den danske middelklasse har det også
svært, når fremtidens
studievalg skal træffes
og gennemføres. Artiklen stiller skarpt på
denne gruppe unge, og
hvordan deres forældre
kan være medskabere
af de unges udfordringer i mødet med uddannelsessystemet

De unge er hårdt pressede i uddannelsessystemet i disse år, mange unge bliver usikre i valgprocessen og nogle kan
blive næsten handlingslammede i en
verden af uendelige studiemuligheder.
Middelklasse-forældre er meget involverede i de unges liv og har ofte en
fremtrædende, men til tider uudtalt,
holdning til de unges studievalg.
Viden om middelklassens bevidste
og ubevidste måder at tænke uddannelsesvalg på, er oplagt at inddrage i vejledning af unge i f.eks. udskolingen eller
på gymnasieniveau. Når en fagperson
kan anskue de unges udfordringer med
et mere overordnet og forældretypisk
perspektiv kan de udfordringer, de
unge står med betragtes som af mindre individuel karakter. Der kan være
brug for tydelige fagpersoner, der dels
14
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sætter en dagsorden og formidler en
realistisk fremtid for de unge og dels
formår at støtte de unges selvbestemmelse og autonomi.
Der er særligt tre forældretyper,
der synes at afføde udfordringer for
de unge i studievalgsprocessen, og en
præsentation af disse tre kan forhåbentlig give mening for de fagpersoner,
der søger at forstå de udfordringer,
der fylder for de unge i uddannelsesvalgprocessen.
Forældrene, der opstiller
usagte krav
Den første forældretype ses oftest hos
forældre med mellemlange videregående uddannelser – oftest uden efteruddannelse. Disse forældre ønsker umiddelbart ikke, at deres børn uddanner
sig indenfor et felt, de ikke selv kender
til. De ser en række uddannelser som
det fornuftige valg; uddannelser man
efterfølgende kan leve af. Ofte uddannelser, forældrene personligt kender
til. Forældrene kan opleve en decideret utryghed, hvis barnet træder ind i
et fagfelt, de ikke kender til, og det kan
komme til udtryk som en bekymring
for, om deres barn kan klare det faglige
pres på ukendte eller akademiske uddannelser. Forældrene kan da fremstå
som uambitiøse på børnenes vegne og
resultatet kan være, at den unge oplever en usikkerhed omkring egen formåen.
På den anden side dominerer, hos
mange af disse forældre, et ønske om
at fremstå politisk korrekte og ikke presse den unge ud i et bestemt studievalg.
Derfor kommer mange af forældrenes
ønsker for studievalget ofte til udtryk
mellem linjerne og børnene oplever en
uoverensstemmelse i forældrenes budskaber: De hører, de egenrådigt skal
vælge uddannelse, men samtidig opstil-

ler forældrene en række usagte krav og
ønsker. Disse unge efterspørger ofte
mere vejledning, også fra forældrene,
men da forældrenes uddannelseskendskab sjældent rækker længere end deres eget felt, kan børnene stå tilbage
med en stor usikkerhed på fremtiden.
Det er ikke nemt at navigere i studievalgsprocessen ud fra fornemmelser for,
hvilken uddannelsesretning forældrene
ser som en reel mulighed. Herudover,
måske grundet forældrenes ofte få personlige uddannelsesambitioner, som
den unge livet igennem har spejlet sig i,
ses det sjældent at den unge har store
faglige ambitioner eller faginteresser at
navigere efter.
Vejlederen kan i denne situation
opmuntre til større selvstændighed og
initiativ hos den unge i valgprocessen
eller være lidt fræk og opstille klare
(snævre) rammer for, hvilken retning
den unges kompetencer, karakterer eller ambitioner reelt rækker til.
Den (over)involverede forælder
Den anden type forælder, der kan ses
indenfor middelklassen er meget involveret i børnenes liv og uddannelsesvalg,
har ofte mellemlange videregående uddannelser samt en del efteruddannelse. Forældrene yder stor støtte til de
unge, bl.a. kan der skaffes studiejob, og
der kan f.eks. tages kontakt til uddannelsesinstitutioner for at få informationer om den pågældende uddannelse.
Samtidig ønsker forældrene, at de unge
kan træffe studievalget selvstændigt
– men det er ikke alle unge, der med
disse dominerende forældre har lært at
træffe selvstændige valg.
I hjemmet tales der ofte om uddannelse og ønsker for fremtiden. Der lægges op til, at de unge selv reflekterer
over, hvilke forudsætninger det gode liv
kræver, og der stilles krav om, at man
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// Middelklassens forældre dominerer
i høj grad i de unges studievalgproces.

ikke bare ligger på sofaen i et sabbatår.
Forældrene er meget bevidste om, at
man i dag bør opnå et højt uddannelsesniveau, og det italesættes overfor
børnene at de skal have en uddannelse,
hvis de vil klare sig godt i samfundet.
Men den politiske korrekthed fylder
ligeledes her, og der lægges vægt på, at
studievalget bør være børnenes eget –
måske er ønsket mere dybtfølt her end
i ovenstående forældretype, da angsten for, at den unge bevæger sig ind
i et ukendt uddannelsesområde ikke
dominerer her.
Umiddelbart synes denne forældretype ideel for børnenes valgproces, og
mange unge med denne forældre-type
vil antageligvis klare sig fint igennem
uddannelsessystemet. Men gruppen er

værd at bemærke for
fagpersoner, der har
kontakt til de unge.
Nogle af børnene oplever en usikkerhed i
studievalget, der bl.a.
kan kobles til en uoverensstemmelse mellem
forældrenes klare krav
om, at den unge skal
tage en uddannelse samtidig med holdningen til, at
uddannelsesvalget bør være
barnets eget. Uddannelseslandskabet er vanskeligt at navigere i,
når forældrene har høje ambitioner, der måske ikke er afstemt med
de unges kompetencer, ønsker
eller formåen. For andre
unge med denne forældretype, kan udfordringen være,
at uddannelsesmulighederne er
for mange, og
den unge kan
have behov for en
mere udtalt rammesætning for, hvilke
uddannelser der reelt er mulige i de
pågældende unges situation.
Forældre i denne gruppe har sjældent en akademisk baggrund, men det
er ofte disse ambitioner, de har, for
deres børn. Det viser sig dog at være
vanskeligt for mange unge af ikke-akademikere at navigere i f.eks. en universitetsverden, når man ikke kender til
de akademiske koder: sprogform, humor, studiemetoder, skriveformer, sociale omgangsformer osv. Mange unge
på lange videregående uddannelser er
opvokset med- og skolet til den akademiske verden og har allerede ved første
dag et akademisk forspring i forhold til
studerende, der ikke er født og opvokset i et akademisk hjem. En kendsger-

ning unge kunne have gavn af at kende,
da flertallet af unge, der har udfordringer i det akademiske miljø, forestiller
sig, at de som enkelt individer ikke er
dygtige nok til universitetet. En vejleder kunne give den unge viden om, at
den akademiske verden kan tage tid og
engagement at lære at kende.
Den akademiske forælder
Den sidste forældretype, der bør nævnes her, er en gruppe forældre med en
akademisk uddannelse, som dog ikke
selv synes, deres børn skal tage en lang
videregående uddannelse. De mener,
uddannelsespresset er for stort i dag
og de ønsker for deres børn, at de står
af ræset. Men børnene er dels opdraget
i et akademisk hjem til en akademisk
fremtid og dels, er de fleste børn i disse hjem meget bevidste om de uddannelsespolitiske krav om at opnå høje
uddannelsesniveauer.
Børnene ser det som en selvfølge,
at de skal vælge en akademisk uddannelse, men forældrenes bekymringer
for travlheden i uddannelsessystemet
er dominerende, og børnene optager
gerne samme bekymringer og bliver
usikre. Børnene har gode forudsætninger for at trives i et akademisk uddannelsesmiljø, men som mange andre
unge i dag, kan de have brug for støtte
til at udvikle tillid til egne beslutningsevner og få viden om, at fremtiden ikke
står skrevet i sten ved livets første uddannelsesvalg.
Hvad skal vejlederen så stille op?
Viden er ofte vejen frem for at begribe
og forstå og ikke mindst for at kunne
opleve tryghed indenfor et område.
Mange af ovenstående mekanismer er
ikke klare for forældre og børn. De
unge skal have viden om, at forældrenes ønsker har indflydelse på dem. De
VEJLEDEREN
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// børnene hører, at de egenrådigt skal
vælge uddannelse, men samtidig opstiller
forældrene en række usagte krav og ønsker.
fagprofessionelle skal fortælle de unge, at studielivet kan
være hårdt og det kan være svært at falde til på et nyt studie,
men de skal også have viden om, at de ikke er ene om den
følelse; det er universelt at være usikker, når livet byder på
nye udfordringer.
Forældrene skal også have viden om ovenstående mekanismer. Når det viser sig, at middelklassens forældre i høj
grad dominerer i de unges studievalgproces, må et primært
råd være, at forældrene inddrages yderligere i valgproces-

•
•
•

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

sen, så den viden, de formidler bliver kvalificeret og tydelig
for børnene. Forældre og børn skal på stormøder, i form af
pjecer og til enkeltsamtaler præsenteres for uddannelsessystemets mekanismer og kærligt og humoristisk have viden
om, hvilken betydningsfuld rolle de har for de unges studievalgsproces. Forældrene skal gøres opmærksom på, at det,
de ikke siger også har betydning for de unge, og de skal have
viden om, at de ikke skal være bange for at præsentere de
unge for deres holdninger – de unge har brug for tydelig
vejledning. Men når forældrene ønsker en høj grad af involvering i barnets liv, er graden af ansvar herfor ligeledes høj.
Bl.a. for at opsøge ny viden om ukendte områder, der både
for børn og forældre kan være forbundet med utryghed. To
årlige møder med informationer om valgprocesser, forældreinvolvering og uddannelsessystemets opbygning, styret af
professionelle studievejledere, kan afhjælpe en del af usikkerheden.
Der skal vejledes i anerkendelse og omsorg
Viden skaber tryghed, men viden skaber også viden om det, vi
ikke ved, og usikkerhed kan opstå igen, når valgmulighederne
bliver mange. Men forældre og børn skal vejledes til at have
ambitioner, og de skal forstå, at studiestart kan være utrygt
og give følelsen af, ikke helt at høre hjemme. Det er ok.
Her skal forældrene vejledes til at være den trygge base,
man kan ringe til og få anerkendelse af, når virkeligheden
kan være stor og skræmmende. Forældrene skal søge at
overkomme deres egen usikkerhed og vise tillid til de unges
faglige formåen og have ambitioner på barnets vegne. Usikkerhed betyder ikke nødvendigvis, at studievalget er forkert,
men blot at man kan have brug for lidt anerkendelse og omsorg fra mor, far – og sin studievejleder.

En af de

Find os på: www.røddingfrifagskole.dk
eller skriv til os på
mail@rffs.dk

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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Denne artikel baserer sig på et kandidat-speciale, der
handler om middelklasseforældres måde at forholde sig til
deres børns uddannelsesvalg på. Specialet er bl.a. baseret
på interviews forældre, der alle havde ét barn eller flere
børn i alderen 17-23 år.

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

Nye bomuligheder
for unge med særlige behov
i alderen 16-18 (SEL §66)
og 18-25 (SEL §107)
PMUs nye døgn- og botilbud PORTALEN
er et tilbud som kan kombineres med et STU-forløb,
beskæftigelse eller undervisning.
Hvis du ønsker en fremvisning eller yderligere informationer,
er du velkommen til at kontakte Solveig Vejen på tlf. 28 35 66 60
eller sv@pmu.dk og Jenny Krogh på tlf. 29 16 64 26
eller jk@pmu.dk
Læs mere om portalen på vores hjemmeside:

www.pmu.dk
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Tekst //
3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Lektor på Syddansk Universitet, COMAC Career research cluster. Forsknings- og udviklingsprojekter inden for karrierevejledning og karrierekompetence. Ph.d. i karrierevejledning.
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.

Hvornår har du sidst udfordret dine
normer om køn og jobvalg?
Tala om arbetslivet!
Ett genusmedvetet och normkritisk metodmaterial för hela skolan

’Tal om arbejdslivet! Et kønsbevidst og
normkritisk metodemateriale for hele
skolen’ – og den egentlige svenske titel
’Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritisk metodmaterial för
hela skolan’ – prøv lige at smag på den.
Titler med ord som kønsbevidst og
normkritik er ikke hverdagskost i vejledningslitteraturen i øjeblikket.
Det kønsopdelte arbejdsmarked er
en kendsgerning. Spørgsmålet er ifølge
bogens forfattere Frida Wikstrand og
Mia Lindberg, hvordan dette kan forandres, og hvordan skoler kan arbejde
videre med dette spørgsmål. Forfatternes ambition med bogen er at inspirere
til diskussion og bevidste handlinger
hos professionelle i skolen – vejledere,
lærere, ledelse mv. Arbejdet med fokus
på køn, kønsstereotyper mv. er hele
18
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skolens ansvar – arbejdet drejer sig om
så subtile processer, at det ikke kan varetages af én person eller én faggruppe
alene. Vi må alle overveje, hvad vi taler
om, og hvordan vi gør det.
Forfatterne fremhæver, at ambitionen med bogen ikke er at bidrage til,
at alle unge skal bryde kønsmønstre.
Ambitionen er snarere at bidrage til,
at unge udfordres i for hold til hvilke
uddannelsesvalg, de betragter som
mulige, og får redskaber til at kunne
træffe mere bevidste valg af uddannelse og erhverv. Det fremhæves også,
at det ikke alene er køn, der påvirker
unges uddannelses- og erhvervsvalg. Et
fokus på at udvide de unges oplevelser
af, hvilke uddannelsesvalg der er mulige, har også betydning i forhold til at
bryde social reproduktion, valg baseret
på bopæl, funktionalitet mv.
At arbejde kønsbevidst handler ifølge forfatterne om at være bevidst om,
hvordan køn påvirker valg. Det handler
om at være bevidst om de strukturer,
der findes, for at kunne forstå, hvorfor det kan være så vanskeligt at bryde
med normer omkring uddannelse, erhverv og køn. Dette som afsæt for at
unge kan træffe mere bevidste valg.
Vær opmærksom på
dine egne normer
Forfatterne foreslår at arbejde med
normkritik. Normkritisk pædagogik
handler om på en struktureret måde at
arbejde for at udfordre egne og andres

normer og forestillinger i forskellige
sammenhænge. Det handler om at blive
bevidst om sig selv og de forestillinger,
som man er bærer af og reproducerer
i sin hverdag. Om at se hvilke normer,
der findes på skolen (eller hvor man nu
arbejder med vejledning), og forstå, at
man selv som vejleder eller anden professionel er normproducent. Normkritik indebærer at betragte de aktuelle
normer, forholde sig til dem, og overveje hvem der ekskluderes, og hvem
der inkluderes ved det vi gør – ved de
normer vi holder i hævd.
En normkritisk tilgang kan blive
afsæt for kritisk at granske og reflektere over egne tanker og handlinger i
hverdagen. En vigtig pointe ifølge forfatterne er, at en risiko ved kønsopmærksom pædagogik er, at der skabes
nye normer, som frem for at udvide nu
f.eks. ekskluderer dem, som træffer
traditionelle valg. En normkritisk pædagogik er vigtig. Den bidrager netop
med opmærksomhed på egne og andre
voksnes forestillinger og forventninger
til børn og unge frem for en forståelse
af, at det er dem, der ’gør forkert’. Når
man arbejder normkritisk, er man med
til at skabe nye normer – disse skal
også undersøges under lup.
Forfatterne kalder som nævnt bogen et metodemateriale. Bogens første
del er en lettilgængelig teoretisk introduktion til feltet. Her præsenteres lovgivning, statistik, karriereteorier med
sociologisk afsæt og ny forskning på

Rie, randi og rita rapporterer

ses- og erhvervsvalg. Det er forfriskende
og værdifuldt, når dygtige forskere med
afsæt i teori og nuanceret indsigt i praksis giver konkrete forslag som inspiration
for praksis. Dette ligger i tråd med forfatternes fremhævning af, at normkritisk
pædagogik ikke bare handler om at se og
analysere, det vigtige er at gøre.
Spørgsmål til refleksion
Bogen er fyldt med interessante spørgsmål, interessante svar og refleksions- og
diskussionsoplæg. Hvordan forholder
du dig fx til spørgsmål som disse:
•	Hvorfor er det egentlig så let at kategorisere erhverv efter køn, når erhverv i sig selv er neutrale og uden
køn?
•	Hvilke normer reproducerer du gennem de ord, du anvender i hverdagen?
•	Ser du/I nogle normbrud som bedre
end andre? Hvorfor mon?
•	Hvordan kan I hjælpe hinanden med
at synliggøre egne forestillinger og
normer omkring vurdering af uddannelser og erhverv? Hvad gør I i mødet med elever?
•	Hvordan kan I tiltale de unge, så de
ikke grupperes efter køn?
•	Hvordan kan I arbejde, så de unge
får så bredt et billede af erhverv som
muligt?
•	H vis du ikke skal tale med de unge på
samme måde som du plejer, hvad kan
du så gøre i stedet?

Forfatterne lover os ikke, at det bliver
nemt. De tydeliggør derimod mange af
de udfordringer og dilemmaer, der kan
være i at arbejde med kønsperspektiver. Vi er alle på varierende vis bærere
af forståelser af, hvad der er et godt
og ’normalt’ liv såvel som af forskellige
former for kønsstereotopier. Hertil
kommer, at normer kommer til udtryk
i arkitekturen ligesom den måde vi indretter skole og uddannelse på implicerer forståelser af køn – og sådan kan
man blive ved…
Bogen er skrevet til professionelle,
der arbejder i skolen, men den kan inspirere vejledere overalt i vejledningslandskabet. Bogen er skrevet på svensk,
som det fint går an at læse – indtil bogen
forhåbentlig bliver oversat til dansk.
Bogen kan købes via nedenstående
hjemmeside, den er rar at have i hånden. Den kan også downloades gratis
www.skolverket.se/publikationer?id=3588
– vi opfordrer til flittig trafik på siden
de næste dage.
Det er så heldigt, at Frida Wikstrand kommer til Danmark og er en
af keynote speakerne på VIAs vejlederkonference den 2. november. Her
udfolder hun temaet arbejde med
køn i vejledningen. Og selvom bogen
er skrevet på svensk, taler Frida også
dansk, som bliver sproget for hendes
oplæg.
Vi glæder os.

Foto: Colourbox

området. Introduktionen bidrager med
en baggrundsforståelse for, hvorfor det
kønsopdelte arbejdsmarked er et problem, hvorfor kønsperspektiver er noget alle professionelle har ansvar for at
arbejde med i skolen, og hvorfor det er
så vanskeligt at tale om uddannelse og
erhverv uden at reproducere gængse
forståelser. Første del danner basis for
bogens anden del, der er praksisrettet.
Her arbejdes med tre temaer: Skolekultur og arbejdsliv, billedet af kroppen i
arbejdslivet og arbejdslivet i samtalen.
Hvert af områderne konkretiseres med
hverdagseksempler, som følges op af
korte teoretiske perspektiverende afsnit. Herefter følger diskussionsspørgsmål og forslag til aktiviteter. På sidste
side findes en oversigt over materiale,
som man kan lade forskellige øvelser
inspirere af, ligesom der flere steder
i bogen er øvelsessider til kopiering.
Dette fulgt af en fremhævelse af at det
naturligvis er vigtigt at tænke øvelserne
igennem inden de sættes i gang – hvad
skal der komme ud af øvelsen?
Vi har med interesse og fornøjelse
læst begge bogens dele. Vi synes ikke, at
én del kan fremhæves frem for den anden. Vi vil alligevel pege på, at del to er
særlig med dens ideer til, hvordan vejlederen (og andre faggrupper og forældre)
metodisk kan arbejde for, at de børn og
unge, de møder i hverdagen,
ikke begrænses af køn, social
eller kulturel baggrund,
når de træffer uddannel-
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EFTERSKOLE OG FRI FAGSKOLE

FRI FAGSKOLE
IT & medie
Livsstil - min tur
Kloge Hænder

EFTERSKOLE

Kultur & samfund
Håndværk & teknik
Natur & videnskab
Iværksætter & event

FÆLLES LINJEFAG

HALVORSMINDE

Håndbold • Challenge • Bordtennis
Gymnastik • Fodbold • Fitness • Teater
Billedkunst • Musik • Medie • Sprog
Håndarbejde • Træ • Psykologi

Efterskole og Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109
9800 Hjørring
www.halvorsminde.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

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
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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TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

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

Ring til os, og få en aftale om rundvisning
TronsøSkolen er en fri fagskole og et
naturligt valg for unge der er nysgerrige på hvordan en praktisk vej
til ungdomsuddannelse kan forløbe,
uanset om fremtiden skal være på et
gymnasie eller på en erhvervsuddannelse.
TronsøSkolen tilbyder skoleophold
– med 10. klasse eller erhvervslinje
indenfor følgende retninger:
Gokartlinje
For dig der i forvejen kører gokart og
ønsker at udvikle dit talent og dyrke
din interesse for gokart.
Teknik-/autolinje
For dig der tænker på at blive smed,
mekaniker, ingeniør, maskinopera-

tør, elektriker, maskinmester eller
lignende.
Hestelinje – Tronsø Equestrian
For dig der overvejer de hestefaglige
uddannelser berider, ridepædagog,
ridelærer/ træner, hestemassør – eller
som talentudvikling for dig, der dyrker
konkurrence.
Turisme, Oplevelser og Gastronomi
For dig der har interesse i oplevelses-/
turistbranchen.
Landbrugslinje
For dig der har interesse i landbruget,
og er klar til et år, hvor fagligheden er i
højsædet. Efter et år på Erhvervslinjen
har du mulighed for at starte på Grundforløb 2 på landmandsuddannelsen.

Tronsø Parkvej 40 – 7200 Grindsted – Telefon 75 32 07 22
mail@tronsoeskolen.dk - www.tronsøskolen.dk

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

Duer det ikke, så skal det laves om
Som logistikassistent lærte Erling Helsinghof, at ting, der ikke fungerer,
skal laves om. Den erfaring overfører han nu til arbejdet som uddannelseskonsulent

PROFILEN
For 47 årige Erling Helsinghof, der er
uddannelseskonsulent ved Uddannelsescenter Holstebro, handler vejledning om at hjælpe mennesker med at
finde frem til det, de gerne vil, og for at
gøre det er vejlederen nødt til at møde
den vejledte, der hvor vedkommende
befinder sig.
»Søren Kirkegaard siger at for at
føre et menneske hen til et bestemt
sted, må man først og fremmest finde
ham der, hvor han er og begynde der,«
siger Erling Helsinghof og synes, at det
giver rigtig god mening.
»Det betyder blandt andet, at man
skal være åben i mødet med den vejledte og passe på ikke at blive offer for
sine egne fordomme, og så hjælper det,
hvis man taler et sprog, som den vejledte forstår,« siger han.
Erling Helsinghof vejleder voksne
ledige og beskæftigede inden for transport og logistik, og da han selv har baggrund i branchen, falder det ham let at
tale samme sprog som de vejledte.
»Jeg kender deres hverdag og de
udfordringer, de står med, jeg taler et
sprog, de forstår, og jeg gør meget ud
af at være ærlig, så jeg kalder en spade
for en spade, og det tager folk godt
imod,« siger han og fortæller, at han
er optaget af at luge ud i det, der ikke
fungerer.
Vejlederne skal bruge hinanden
»Jeg tror, det med at ville forbedre
stammer fra logistikken, som jo handler om at lave det om, der ikke fungerer. Så vi skal have fokus på at forbedre
det, vi tilbyder den enkelte,« siger Erling Helsinghof og peger i den sammenhæng på, at de forskellige konsulenter
22
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skal sparre og samarbejde noget mere.
»En jobcenterkonsulent ved måske
ikke så meget om, hvad der foregår i en
branche, som vi gør hos os, derfor bør
der være et tættere samarbejde,« siger
han og anser det for ekstra vigtigt med
den ny beskæftigelsesreform.
«Karrierevejledningen er jo reelt
set flyttet over i jobcentrene, men det
er oftest hos os, at det store branchekendskab findes, så vi skal finde måder
at samarbejde på,« siger han og fortæller, at han blandt andet gennem oplæg
på jobcentre arbejder for at gøre samarbejdet bedre.
»Det er mit indtryk, at de fleste synes, det er en god ide, men det er ikke
altid, der reelt sker så meget,« siger
han og fortæller, at han er ved at tage
en diplom i vejledning, hvor han har fokus på sparring og samarbejde.

pludselig, at det var sjovt at lære noget, og da jeg senere tog enkeltfag på
HF gik det også rigtig godt,« siger han
og fortæller, at han langsomt erkendte,
at han faktisk har et potentiale for at
lære noget.
»Jeg plejer at sige til de vejledte, at
de skal passe lidt på med uddannelse,
for man kan som mig blive bidt af det,«
siger han og håber, at der efter fuldendt diplom kan blive tid og plads til
en master.
»Uddannelse er vigtig, og alle vejledere skulle uddanne sig mere. Min
vejledning er for eksempel blevet langt
mere kvalificeret af at tage en diplom.
Værkstøjskassen er blevet større,« siger han, men tilføjer at det også har
været en udfordring at skulle ind i den
akademiske verdens sprog og tankegang.

// Uddannelse er vigtig, og alle vejledere skulle
uddanne sig mere. Min vejledning er for eksempel
blevet langt mere kvalificeret af at tage en diplom.
Værkstøjskassen er blevet større.

Bidt af uddannelse
»Da jeg gik ud af folkeskolen, ville jeg
kun have haft et hånligt grin til overs
for dem, der havde sagt, at jeg skulle
tage en akademisk uddannelse,« siger
Erling Helsinghof. Han havde ikke haft
det godt med at gå i skole og skulle
bare ud og tjene nogle penge. Men da
han kom i lære og blev logistikassistent
fandt han ud af, at han godt kunne det
der med skolen.
»Jeg fik høje karakterer og synes

Trækker på egne erfaringer
»I mit arbejde er det en fordel, at jeg
ved, hvad det er, der gør, at mange
vægrer sig ved at tage mere uddannelse,« siger Erling Helsinghof og peger
på at læse-stave problemer og dårlige
skoleoplevelser er en voldsom barriere
for mange i forhold til at starte på uddannelse.
»Og så er der også mange, som er
bange for, at kollegerne skal tro, at man
selv synes, man er noget, hvis man tager

Vejlederprofilen

Erling Helsinghof er uddannelseskonsulent hos Uddannelsescenter Holstebro med fokus på transport og logistik. Er uddannet
logostikassistent. Har været 14 år i militæret og blandt andet været udsendt på Balkan. Har tidligere været faglærer i transport og
logistik. Er fungerende dørmand og underviser i dørmandsfaget,
samt holder foredrag om konflikthåndtering. Er aktuelt i gang
med at tage en diplom i vejledning.

mere uddannelse,« siger han og anser
det desuden for en stor fordel, at han er
faglært og kender branchen indgående.
»Det gør, at jeg lettere kan skabe
den nødvendige tillid til virksomheder
og til dem, jeg skal vejlede,« siger han
og fortæller, at 14 år i militæret, hvor
han blandt andet var udsendt på Balkan, har udviklet hans ansvarlighed.
»Og det er jo et kæmpe ansvar at
vejlede folk, så man skal gøre det ordentligt,« siger han.
Dørmand i fritiden
Han sammenligner lidt jobbet med at
være dørmand. Der handler det også
om at finde den rigtige adfærd lige i
øjeblikket. Ellers kan det gå helt galt.
Erling Helsinghof har arbejdet som
dørmand i 16 år og er stadig aktiv, men
nu kun hver anden weekend.
»Man kan kalde det en form for fritidsinteresse,« siger han. Mange gange
har folk svært ved at forstå, at han gider blive ved, men han synes, det er
dejligt at kunne være med til at forhindre, at en eller anden ung mand gør
noget, som måske resulterer i en dom,
der vil forfølge ham resten af livet.
»Desuden har jeg undervist de sidste otte år i faget, og gør det stadig,
og der er det godt at kunne henvise

til egne erfaringer,« siger han.

Undervisning
og vejledning tæt forbundet
»Jeg kan godt lide at undervise og var
faglærer i transport og logistik i fem år,
inden jeg blev uddannelseskonsulent,«
siger Erling Helsinghof, som er glad
for, at han har fået lov at beholde dørmandsundervisningen.
»Jeg synes, undervisning og vejledning hænger lidt sammen. Der er meget læring i vejledning, og hvis man ved
noget om, hvornår man lærer noget,
kan det gøre vejledningen lettere,« siger han.
Træt af at blive opfattet
som sælger
Foruden at arbejde med vejledning,
står Erling Helsinghof for kontakten
med virksomheder, som han blandt andet hjælper med at lave uddannelsesplaner. I den forbindelse irriterer det
ham, at han nogle gange møder forestillingen om, at han bare er interesseret i at sælge noget uddannelse.
»Det er jo ikke det, det handler om.
Vi vil det bedste for både virksomheden og medarbejderne. Gøre medar-

bejderne dygtigere og sikre virksomhedens vækst,« siger han.
Gerne have indflydelse
»Jeg synes, at uddannelse er et gode.
Jeg har selv haft gavn af det og vil gerne, at andre også får det. Det er det,
der driver mig i mit arbejde,« siger Erling Helsinghof, som i forbindelse med
sin diplom har taget et par moduler i
projektledelse.
»Jeg vil gerne fremover arbejde
mere med projektledelse, og på længere sigt kunne jeg også godt forestille
mig at arbejde mere overordnet med
vejledningen,« siger han og forklarer, at
det handler om, at han gerne vil forandre nogle ting, og at det lettest gøres,
hvis man har indflydelse.
»Jeg vil gerne have mere samarbejde
og mere sparring mellem vejledere. Jeg
så gerne, at vi i højere grad udvikler
gruppevejledningen, og jeg vil gerne, at
de mange vejledningsaktiviteter spiller
mere sammen til gavn for borgeren,«
siger han.
VEJLEDEREN
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fokus på trivsel

www.sydfynsfrifagskole.dk

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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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

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

Personlig udfoldelse,
fælles glæde og faglig stolthed
STU og Glad Flex

Din uddannelse
- din fremtid
Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4049 9707 | Ringsted 4027 9111
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation,
tv, køkken, design og pedel.
Uddannelser på Glad Flex...
Videoproduktion, køkken og bygartneri.
Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på
www.gladfagskole.dk og se hvad vi kan tilbyde.
Følg os også på facebook og instagram

VEJLEDEREN
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klummen

Tekst //

Vejlederens faste klummepanel består af:

camilla hutters

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

Klar, parat,
ungdomsuddannelse!
27% af 8. klasse-eleverne blev i år
vurderet ikke uddannelsesparate

26

Foto: Colourbox

Det er et bekymrende højt antal, fordi det vidner om at rigtig
mange elever så forholdsvist langt henne i deres skoleforløb ikke har de nødvendige forudsætninger for at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Samtidig bekræfter tallet vigtigheden i, at
uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)
er rykket frem til 8. klasse, sådan at skoler
og UU-vejledere kan nå at gøre en indsats, inden eleven forlader grundskolen.
Spørgsmålet er så, hvad der kan gøres
– og hvem der skal gøre hvad – hvis flere
elever skal blive klar til en ungdomsuddannelse. EVA har undersøgt de første
erfaringer fra skolernes og UUs arbejde
med de nye uddannelsesparathedsvurderinger – og her tegner sig nogle interessante pointer i forhold til, hvor det
er relevant at sætte ind.

VEJLEDEREN

• I ndividuelle løsninger. Ikke
uddannelsesparate elever er ikke
ens, og UPV’en kan bunde i mange forskellige forhold så som
faglige problemer, stort fravær, en diagnose, sociale eller
personlige udfordringer eller
skoletræthed- Derfor er
det vigtigt at skolen og
vejlederen tilrettelægger et forløb, der er
målrettet den enkelte
elevs behov.

klummen

•	Fælles indsats. Hvis arbejdet skal
rykke, er det vigtigt, at det bliver
tilrettelagt som en fælles indsats og
helhedsorienteret indsats, hvor alle
relevante parter - elever, forældre,
lærere, UU-vejledere og skoleledelse samarbejder og tager ansvar. Særligt vigtigt er det, at skoleledelsen
engagerer sig i UPV-processen, fordi
det er med til at sende et signal om,
at skolen prioriterer at der gøres en
indsats.
• Fagligt skub. Mange UPV elever
har brug for en særlig faglig støtte og
indsats for at blive uddannelsesparate. Den kan både ske indenfor rammen af skolens eksisterende muligheder for faglig støtte og som særlige
forløb uden for skolen. F.eks. som
ugeforløb i det lokale UU-center,
undervisning på ungdomsskolen eller
faglige turboforløb. Mange elever er
glade for et miljøskifte og for at arbejde med stoffet på en anden måde,
end de er vant til. Det er dog vigtigt
at sikre, at der skabes sammenhæng

NOGET AT
STÅ OP TIL I
FREMTIDEN!

og kobling til den almindelige undervisning, sådan at eleven ikke hægtes
af sin klasse.
• Personlige kompetencer. En
styrkelse af de personlige kompetencer og motivation er i mange
sammenhænge en forudsætning for
at styrke de faglige. At eleverne udvikler en tro på at de kan tage en
uddannelse, et kendskab til egne
styrker og får styrket deres kompetencer i forhold til at lære at lære og
at træffe valg. Hvis eleverne får et
positivt projekt med at uddanne sig
er det ofte med til at motivere dem
til at se en mening med det faglige.
• U
 PV er en proces – og ikke en
dom. Mange elever tager positivt
imod deres UPV, hvis de kan se, at
den indsats, der stilles op kan hjælpe
dem til at få en ungdomsuddannelse.
På den måde kan uddannelsesparathedsvurderingen fungere som en
form for wake up call, der kan få eleverne til at fokusere på, at tiden er

Linieskolen kvalificerer
unge i alderen 16-23 til
erhvervsuddannelse,
voksenliv og job.

GAME OG WEBDESIGN

Flyt de unge fra gamerrum til skoleliv med
fremtidsperspektiv - gamedesign, programmering
og grafisk design. Vi fokuserer på succesoplevelser for alle uanset kompetencer.

inde til at gøre en indsats, hvis de vil
have en uddannelse. En vigtig forudsætning er dog, at forløbet opleves
som en særlig mulighed, som man
bliver udvalgt til – og som eleverne
oplever, at de selv vælger til.
Der kan og skal således gøres meget
for at få flere elever gjort uddannelsesparate i løbet af grundskolen. Vigtigst
er det at komme i gang og få udviklet
og afprøvet de indsatser, der skal til
– og bruge de mange nye muligheder,
der er i forhold til f.eks. åben skole,
anderledes holddeling og understøttende undervisning. Tallet skal helst
ikke være det samme, når eleverne,
når 9. klasse.

Kilde:
Uddannelsesparat? De første erfaringer fra arbejdet
med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen.
Undersøgelsen baserer sig på observationer og interviews med elever, lærere, vejledere og skoleledere
fra seks skoler/UU-centre. EVA følger arbejder med
de nye UPV frem til 2020.

VI TILBYDER
ERHVERVSRETTEDE
LINIER INDENFOR:
Mad og gastronomi
Træ og konstruktion
Tekstilhåndværk og design
Sundhed, omsorg og pædagogik
Game og webdesign

NYHED!!!
GAME OG WEBDESIGN

– Keven Hallur Jørgensen starter
efter sommerferien på uddannelsen til IT-supporter, Syddansk
Erhvervsuddannelse.

Linieskolen har jeg
”På
fået troen på mig selv og
er blevet styrket fagligt.
Jeg er blevet mere social
og er blevet klar til at
tage en uddannelse.

”

Ring og få mere inform
hjemmeside: www.lin ation eller tjek vores
ieskolen.dk
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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
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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.

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk
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DANSK, MATEMATIK, FAGLIG
OPFRISKNING, NY START

Vi giver
aldrig op...
HOLDSTART
FORÅR 23 uger (start januar) + EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk – Ring 97 18 45 45
Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

studieture

15036_ann_vigiveraldrigop.indd 1

Tlf. 8723 1245
Glarmestervej 20A • 8600 Silkeborg
www.unitasrejser.dk • rejser@unitas.dk
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studieturen begynder på
www.unitasrejser.dk
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Tekst //
Elsebeth Nygaard
medlem af best yr el sen i Danmar k s Vejleder for ening

Lunken og utilregnelig
Netop hjemvendt fra en intens workshop i Thessaloniki
har jeg et udgangspunkt for at give en temperaturmåling på
vejledning med særligt fokus på inddragelse af viden om arbejdsmarked og digitalisering. Workshoppen var arrangeret
af CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational Training. CEDEFOP arbejder for at styrke det europæiske samarbejde og tilvejebringe dokumentation, som kan
danne grundlag for den europæiske erhvervsuddannelsespolitik. Workshoppen bar titlen ”Workshop on labour market
information and lifelong guidance”.

marked i højere grad i deres vejledningsaktiviteter, og han
så en løsning i, at arbejdsmarkedet bliver mere integreret
i vejlederuddannelsen. John McCarty taler i det hele taget
for, at vi flytter fokus væk fra konkrete jobbeskrivelser og i
stedet sætter mere bløde kompetencer i spil. Flere og flere
jobs fordrer nemlig de såkaldte bløde kompetencer, hvilket
kan afføde et behov for et nyt koncept omkring arbejdsmarkedet. Dermed støtter han Susanne i hendes bekymring om,
hvorvidt vi får gengivet et korrekt billede af jobsituationen i
vores vejledningsaktiviteter.

Den konkrete temperatur i Thessaloniki var skøn på omkring de 25 grader, mens temperaturen på brugen af arbejdsmarkedsstof og digitalisering inden for vejledning var knap
så nem at bestemme. Dette til trods for at en lang række
forskere og vejledere i et hæsblæsende tempo søgte at nå
frem til et konkret svar. I det følgende gengiver jeg de vigtigste pointer i workshoppen for til slut at kunne komme med
et bud på en temperaturmåling inden for området.

Ifølge Tristam Hooley, der fulgte efter John McCarthy, udfordres vi af tanken om matching. I en politisk kontekst tænkes det, at jo mere information og jo mere korrekt informationen er, desto større er chancerne for et korrekt og oplyst
uddannelsesvalg. Denne tilgang udfordrer Hooley, som i stedet fremhæver værdien af forskellige kilder om jobmarkedet.
Et særligt fokus hos ham har anekdoter, hvis værdi ikke skal
underkendes. En anekdote fra en værdsat onkel om gode
jobmuligheder inden for en bestemt branche kan jævnfør
Hooley være et aldeles brugbart input i processen omkring
et uddannelsesvalg.

Rammerne blev sat af Jenny Bimrose, der understregede, at vi
bevæger os ind i web 3.0, hvor der er et semantisk fokus, og
hvor vejleder og vejledningssøgende er samskabende. Jenny
beskrev vejlederens rolle som en ”sign poster”, altså en der
viser vej hen til et område, som i hendes optik vil rumme
forskellige digitale selvhjælpsområder. Her vil vejledningssøgende møde materiale, som passer til netop de udfordringer,
som vedkommende står overfor, og derved taler Jenny om
personaliserede selvhjælpsområder som fx digitale værktøjer.
Dernæst tog en repræsentant, Suzanne Kraatz, fra EuropaParlamentet ordet. Hendes fokus var på dataformidling og
kompleksiteten heri. Hun så en klar udfordring i, hvordan
data omkring arbejdsmarkedet kan blive formidlet, sådan at
de bliver af værdi for den vejledningssøgende. Ligeledes så
hun en udfordring i, om vi som vejledere får justeret i vores
informationer, sådan at de matcher den virkelighed, som der
er nu. Får vi f.eks. i vores jobbeskrivelser justeret for den
konstante it-udvikling, som løbende ændrer jobfunktioner
og jobmarkedet?
John McCarty støttede Susanne i hendes beskrivelse af et
skisma mellem den tilgængelige viden og den praktiske formidling af viden. Ifølge ham kan vejledere sammenlignes med
svømmere, der står i en svømmehal, klar til at kaste sig i
vandet, men som i samme øjeblik erkender, at de mangler
redskaberne til at svømme. John understregede vigtigheden
af at klæde vejledere bedre på til at inddrage det reelle job-

Jaana Kettunen tegner et billede af en vejlederrolle i bevægelse og bakker dermed de øvrige op i deres betragtninger
omkring en ny vejlederrolle. Hun har i sin forskning undersøgt vejlederes opfattelse og brug af it i vejledningen, og hun
spørger, hvordan it bedst kan bruges i vejledningen.
Efter denne lange række af indlæg sidder jeg tilbage og skal
fastlægge temperaturmålingen. For hvor endte den henne?
Den var hverken i det blå eller det røde felt. Den var måske mest af alt som en klassisk dansk forårsdag: Lidt lunken,
lidt utilregnelig og med mulighed for både at udvikle sig i
den ene eller den anden retning. Og så hørte jeg gentagne
gange, at der er tale om en yderst kompleks opgave, hvor
vejlederen spiller en afgørende rolle. Som repræsentant for
vejlederfeltet kan jeg både blive beæret over det store ansvar, som der lægges på vores skuldre, og samtidig kan jeg
føle, at ansvaret tynger voldsomt: For vejledning kan være af
absolut afgørende karakter, men vi har som vejledere også
et stærkt behov for at blive bakket op fra både politisk og
vejledningsfaglig side.
Workshoppen resulterer i øvrigt i et ”toolkit” – og det er
min forhåbning, at netop det toolkit kan være med til at
styrke vejledere i vores arbejde med integration af arbejdsmarkedet i vores vejledning.
VEJLEDEREN
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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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