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Unges søgemønstre og
uddannelsesvalg og de mindste
børns kompetencer
I sommerens løb har pressen traditionen tro haft fokus på,
hvor mange unge, der søger ind på videregående uddannelser, hvordan søgemønstrene er, og hvordan søgemønstrene
matcher samfundets behov for uddannet arbejdskraft.
Pressemeddelelserne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har over sommeren lydt sådan: “Unge har ikke jobudsigter højt på uddannelseslisten”, ”Rekordmange vil læse
på en videregående uddannelse”, ”Uddannelser med gode
jobudsigter hitter i 2016”, og ”Optaget på de videregående
uddannelser slår igen rekord”. Nogle af overskrifterne synes
indbyrdes modstridende, men da de endelige ansøgningstal
forelå, udtrykte ministeren stor tilfredshed med de unges
valg af uddannelser med gode jobudsigter. Det ses som et
udtryk for, at forældre og unge har opfanget signalet om at
vælge ’sikre’ uddannelser.
I Danmarks Vejlederforening finder vi det også glædeligt, at
flere og flere unge søger ind på de videregående uddannelser,
omend vi sætter spørgsmålstegn ved det ’sikre’, for aktuelle
arbejdskraftbehov er ikke nødvendigvis det primære at orientere sig efter for unge, der kommer til at skifte retning og
karriere mange gange i deres liv.
En anden nyhed i medierne i forbindelse med ansøgningstallene var, at kvote 2 ikke, som det opfattes af mange, giver
flere ansøgninger fra unge fra ikke-uddannelsesvante fami-
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lier. Information og DR henviser til en undersøgelse fra Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der viser, at
forældrenes uddannelsesniveau ikke falder drastisk mellem
kvote 1 og kvote 2, som det burde, hvis der skulle være en
socialt udlignende effekt, og på nogle studier har de studerende, der bliver optaget gennem kvote 2, endda en endnu
mere socialt privilegeret baggrund end dem, der bliver optaget via kvote 1.
I Danmarks Vejlederforening mener vi i lighed med Ronald
Sultana, at vejlednings- og uddannelsessystemet skal bidrage
til social lighed og social retfærdighed. Og her er det urovækkende, at forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud viser, at
børn med den mindst privilegerede baggrund har gennemsnitligt svagere sproglige og tidlige matematiske kompetencer end børn fra familier med mere privilegeret baggrund. Og
at disse forskelle i kompetencer fortsætter op til og – kan vi
forudse – gennem skolegangen. Ikke overraskende resultater
og konklusioner, men alvorlige, fordi forskellene i de unges
søgemønstre og uddannelsesadfærd grundlægges her – og
der er et kolossalt behov for at ændre disse forhold.
(Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har udgivet 2 rapporter om undersøgelsen
på www.uvm.dk
Se også en undersøgelse fra DEA, offentliggjort
12.8., om de uændrede sociale forskelle i uddannelsessystemet.)
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siden sidst

redigeret af //
Torben elsig-pedersen, redaktør

Invitation til generalforsamling

Færre
SOSU-hjælpere
Antallet af elever, der vil arbejde i ældreplejen som social- og
sundhedshjælper, styrtdykker.
Fra maj 2015 til maj 2016 er antallet af elever med en uddannelsesaftale – eller en praktikplads – på SOSU-området
faldet fra 18.449 til 14.844, hvilket svarer til et fald på 19,5
procent. Erhvervsskolereformen med karakterkravet på 2 i
dansk og matematik får en stor del af skylden for faldet.

Onsdag d. 7. september afholdes generalforsamlingen for Danmarks Vejlederforening. Som medlem
er du inviteret med til en spændende faglig dag og
mulighed for indflydelse på foreningens arbejde.
Generalforsamlingen afholdes i år i Århus. Se mere
på www.vejlederen.org.
Generalforsamlingen indledes med et oplæg af Randi
Skovhus. Hun fortæller om sit forskningsprojekt om
UU-vejledning i udskolingen. Projektet undersøger,
hvordan vejledningen giver mening og har betydning
for de unge.

Industrivirksomheder tager for få lærlinge
Næsten hver fjerde af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på en virksomhed, der ikke tager lærlinge. Hvis
den danske industri skal undgå alvorlig
mangel på arbejdskraft, skal virksomhederne tage langt flere i praktik.
Danske industrivirksomheder har gang
i hjulene, og flere konjunkturanalyser

viser, at det er industrien, der driver
væksten i Danmark lige nu. Men motoren i de danske virksomheder er i overhængende risiko for at gå i stå på grund
af manglen på faglærte med en jern- og
metaluddannelse. Det understreger en
større undersøgelse fra Dansk Metal.
23 pct. af 609 adspurgte tillidsrepræ-

sentanter i Dansk Metal arbejder på en
virksomhed, der ikke har lærlinge.
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmark kommer
til at mangle 30.000 faglærte inden for
jern- og metalindustrien i 2025.

SKUD uddeler priser
Igen i år har der været en række indstillinger af vejlederkollegaer til SKUDs tre årlige priser.
SKUD repræsenter studie- og karrierevejledere ved universitetsinstitutionerne i Danmark.

Anna Helqvist, KU Science, er årets ildsjæl og belønnes for sit engagement for brobygning og studieintroduktion for de studerende.
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Årets innovationspris pris går til Rune Mastrup Lauridsen, SDU, der ser vejledning som en platform for
nytænkning, hvor traditionelle forståelser skal udfordres og retænkes.

Martin Jensen, RUC, får professionalismeprisen for
at have bygget en professionel og velfungerende vejledningsenhed op på RUCs Samfundsvidenskabelige
bacheloruddannelse.

siden sidst

FOR
SKILLED
HANDS
ONLY
BLIV STRUKTØR
…eller vælg en af de 43 andre
erhvervsuddannelser, der
matcher dit talent og drømme.
Kom til infoaften på NEXT
og hør mere.
FIND TID OG STED PÅ NEXTKBH.DK

10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen, redaktør

Forsker:

Arbejdsmarkedets parter kan ikke
løse behovet for praktikpladser
Vi er godt i gang med at producere en stor gruppe af ufaglærte
unge, fordi karakterkrav har gjort det sværere at komme ind på
erhvervsuddannelserne, og fordi for få praktikpladser har sat
uddannelsesgarantien delvis ud af kraft, mener docent Peter
Koudal fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Selvom det
er et tema i trepartsforhandlingerne, har han ikke tiltro til, at
arbejdsmarkedets parter kan løse problemet
_01
Man har lavet en reform af erhvervsuddannelserne og alligevel
meldes om stor mangel på praktikpladser. Hvordan ser du på
det?
Politikerne har vedtaget en lov, som de tror vil få flere til at
vælge den vej, men resultatet er dog, at færre tager en erhvervsuddannelse, og det er ikke så mærkeligt. Før reformen
havde en tredjedel af dem, der gennemførte en erhvervsuddannelse, ikke karaktereren 2 i dansk og matematik, da de
blev optaget. Når man så sætter et krav om, at man skal have
2 i dansk og matematik, for at få lov til at starte på en erhvervsuddannelse, så betyder det, at en stor gruppe af dem,
der tidligere gennemførte uddannelsen har fået sværere ved
at komme ind, de bliver mere eller mindre udelukket. Samtidig er der ikke gjort noget ved praktikpladsspørgsmålet, og
det betyder, at de unge er usikre på, om de kan færdiggøre
uddannelsen. Det får nogle til at søge andre veje. Blandt andet udskyder mange unge det egentlige erhvervsrettede uddannelsesvalg ved at gå i gymnasiet.
_02
Har politikerne med reformen skudt sig selv i foden?
Der er indbyggede modsætninger i reformen. Vil man gerne
have flere til at tage en erhvervsuddannelse, skal man jo ikke
med et karakterkrav starte med at udelukke en del af dem,
der tidligere gennemførte. Politikerne har en ide om, at
fordi de gør det sværere at komme ind, så får uddannelserne et andet og bedre image. Men det er en diskussion
værd, om det reelt højner en uddannelses image, fordi nogle
bliver udelukket. Det vi konkret ved er, at det ikke giver
flere elever.
_03
Hvordan matcher reformen i øvrigt den viden, du sidder inde
med?
Fra forskningen er der solid dokumentation for, at det før
havde positiv betydning for fastholdelses af elever, at man
kunne forlænge grundforløbet. Den mulighed har man fjer6
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net. Jeg tror det skyldes, at man arbejder ud fra en forestilling om, at hvis incitamenterne er tilpas strenge eller hårde,
så skal de unge nok opføre sig, som man ønsker politisk. Den
underliggende tone er, at bare man bliver presset, så retter
de unge ind. Men kigger man på forskningen af de unges uddannelsesvalg, ved vi, at det er en proces, hvor det tager tid
at finde ud af, hvor man passer ind. Det er ikke noget, man
kan snakke sig til med en vejleder i 9. klasse og så forvente,
at alle vælger rigtigt første gang. Man arbejder i reformen ud
fra en forestilling om, at den enkelte altid vælger det mest
rationelle for at optimere sine muligheder. Men det er et af
de allerstørste problemer med reformen, at den arbejder
med et menneskesyn, der er ude af trit med virkeligheden.
_04
Hvad er den grundlæggende forskel på den nye og den gamle
tilgang til erhvervsuddannelsen?
Den foregående lov tog udgangspunkt i eleverne, man ville
sikre 95 procent en uddannelse, og derfor skulle uddannelserne tilpasses eleverne. Den nye reform tager afsæt i uddannelsen, og så må eleverne tilpasse sig uddannelsen. Så
politisk har man skiftet udgangspunkt for lovgivningen.
_05
Hvad burde politikerne have lyttet til?
Så længe man ikke har styr på praktikpladsproblemet, kan
man ikke forvente de store forbedringer. Hvis det opleves
som et lotteri for den unge, om han får lov til at gennemføre
sin uddannelse, så opfattes det som usikkert. Der er godt
5000 elever, der hverken er i skolepraktik eller i virksomhedspraktik, og det vil jo sige, at de har bestået deres grundforløb, men at de ikke kan komme videre. Så uddannelsesgarantien virker ikke for de 5000 unge. Så længe det problem
ikke løses, så nytter det ikke meget at tale om imagepleje
og karakterkrav. Praktiksituationen er et meget afgørende
problem, som først bør løses. Man lokker jo heller ikke unge
mennesker ind i 1.g, og så smider dem ud, når de skal i 2.g

10 10 skarpe

// Trepartsforhandlingerne, hvad angår praktikpladsspørgsmålet, er dybest set et spil for galleriet, for der
kommer reelt ikke til at ske noget.
Peter Kouddal

_06
Mener du, det svarer til, hvad der foregår på erhvervsskolerne?
Principielt er det, hvad der stadig foregår på erhvervsskolerne, ganske vist for en mindre andel end tidligere, men
fortsat for en ret stor del af eleverne.
_07
Virksomheder mangler faglært arbejdskraft. Hvorfor svigter de
så deres ansvar?
Jeg kan kun gisne. Men et uomgængeligt princip i erhvervsuddannelserne er, at det skal kunne betale sig for virksomhederne at have elever, og det er ikke bare på lang sigt, men
her og nu. Kan det ikke betale sig for en virksomhed at have
en elev i praktik, så lader man være. En virksomhed er ikke
en filantropisk organisation og har ikke et mål om at tjene
uddannelsespolitiske målsætninger. Virksomhederne skal
tjene penge. Det er den primære årsag. Samtidig tales der
om kommende mangel på arbejdskraft, men det er et åbent
spørgsmål, om det er sandt, når der er en tilgængelig arbejdskraftreserve i Europa. Samtidig skal det siges, at det jo
ikke er sådan, at virksomhederne slet ikke tager elever. Det
gør de. De tager blot ikke nok for at opfylde behovet. Det
spiller i nogle brancher ind, at det i takt med stigende teknologikrav bliver vanskeligere og mere risikofyldt at have elever. Det næste er, at mange virksomheder bliver stadig mere
specialiserede, og dermed ikke kan favne hele uddannelsen.
_08
Siger du dermed at virksomhederne ikke kan løse problemet med
for få praktikpladser?
Man tager fejl, hvis man tror, arbejdsmarkedets parter er
i stand til at løse praktikpladssituationen, for så skal det
jo ske på markedets vilkår. Der er en uddannelseslogik og
en arbejdsmarkedslogik, der støder sammen. I trepartsforhandlingerne er et af punkterne flere praktikpladser. Der er
kommet en række fine hensigtserklæringer ud af forhandlingerne, men i praksis vil der ikke ske meget, fordi man ikke
kan snakke sig ud af en problemstilling, hvor der eksisterer
to logikker, som ikke kan forenes.
Jeg tror sådan set, at alle gerne vil løse problemet med praktikpladser, men der mangler bare en erkendelse af, at det
ikke lader sig gøre, hvis det skal ske på baggrund af den logik,
som arbejdsmarkedet og virksomhederne fungerer ud fra.
Trepartsforhandlingerne, hvad angår praktikpladsspørgsmålet, er dybest set et spil for galleriet, for der kommer ikke
til at ske noget.
_09
Er løsningen så lovgivning?
Arbejdsmarkedets parter er centrale i alle led i erhvervsuddannelserne, modydelsen har så været, at de skulle levere
praktikpladser. Når de ikke gør det, er man nødt til at se på,
hvad der legitimerer, at arbejdsmarkedets parter har så stor
indflydelse. Den diskussion er nogle nødt til at løfte. Det er
uansvarligt forsat at overlade til arbejdsmarkedets parter at

Virksomhederne er sat i verden for at tjene penge, ikke for at gennemføre uddannelsespolitiske visioner. Derfor er det svær t at forvente af virksomhederne,
at de løfter en opgave med at sikre praktikpladser, mener Peter Koudal, der er
leder for Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

løse en opgave, som de ikke er i stand til. Men det er farligt
at røre ved, for på den anden side har vi jo også erhvervsuddannelser, der leverer højt kvalificeret arbejdskraft, fordi
den kvalificerer til et arbejdsmarked. Systemet kan blot ikke
løfte alle de politiske ambitioner, det er pålagt.
_10
Hvordan ser du vejledningsopgaven?
Skal man gøre flere unge interesserede i erhvervsuddannelsen, så kræver det, at eleverne i folkeskolen får mere og
direkte kontakt med erhvervsuddannelserne og virksomhederne. Der skal en meget praktisk orienteret tilgang til. Det
hjælper ikke at sidde og snakke med de unge. For mig at se
er det ikke vejledningen i sig selv, der gør forskellen, med
mindre den bliver meget praktisk orienteret. For eksempel
har der nogle steder været succes med egentlige erhvervsklasser i folkeskolen.
VEJLEDEREN
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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.

at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.

•
•
•

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.

Vi tilbyder
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV.
STU OG SKOLEOPHOLD SOM
ET 10. ELLER 11. SKOLEÅR

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,

til at lære:
at bo selv
at klare et job
at håndtere sin fritid sundt og kreativt

En af de

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

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

TRYGGE RAMMER FOR STORE OPLEVELSER

Vi har altid fået en
rigtig god service
- på alle måder...
Tine Schmidt,
Egmont Højskolen i Hou

Må vi være med til at skabe de bedste rammer for jeres næste studietur? RING TIL OS PÅ 8723 1240

Berlin/
Dresden/Prag

Barcelona

Bruxelles/
Amsterdam

London/
Oxford

Paris/
Normandiet

Washington

fra kr. 1.355

fra kr. 1.650

fra kr. 1.655

fra kr. 1.845

fra kr. 1.945

fra kr. 4.195

_

Niels Peter Nielsen
Skoleafdelingen

UNITASREJSER.DK
facebook.com/unitasrejser
instagram.com/unitasrejser
linkedIn.com/unitasrejser

_

UNITAS REJSER
Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg
+45 8723 1240
rejser@unitas.dk

BERLINSPECIALISTEN
PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

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

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

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
VEJLEDEREN
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tekst //
Ulla Højmark Jensen og Mette Tr æden Pedersen

Risiko for at
uddannelsesparathedsvurderingen
svækker den sociale mobilitet
Er uddannelsesparathedsvurderingen retfærdig, og hvordan kan den bruges til at få
flere unge til at gennemføre en uddannelse?

Lærere og vejledere på tværs af skoler
er ikke altid enige om, hvad det vil sige
at være uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) og de
tilhørende nøglebegreber (bl.a. motivation, ansvarlighed, respekt og samarbejdsevne) skal være retningsgivende i
vurderingen af den enkelte unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men UPV har ikke noget
tydeligt videnskabelig eller empirisk
funderet afsæt. Der ligger ikke entydige forskningsresultater, der viser, at
de udvalgte nøglebegreber er de mest
centrale i forhold til at gennemføre en
uddannelse. Der er heller ikke nogle
forskningsbaserede resultater i forhold til, hvad og hvordan lærerne og
vejledere kan afgøre, om en ung f.eks.
besidder ansvarlighed og respekt i en
sådan grad, at de vil kunne gennemføre
en ungdomsuddannelse.
Nøglebegreberne fremstår som en
konstruktion, der har et praksisrelateret common-sense afsæt. Den praksis,
der er omkring UPV, og brugen af nøglebegreberne ser ud til at trække på
dominerende forståelser af, hvad ud10
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dannelsesparathed kan siges at være.
Det rejser spørgsmålet om UPVs gennemsigtighed, kontrollerbarhed og retfærdighed. Herunder spørgsmålet om,
hvordan UPV, der kan forhindre unge
i at påbegynde en uddannelse, kan bidrage til, at flere unge samlet set gennemfører?
UPV og nøglebegreberne
I den ministerielle publikation; ’Vurdering af elevernes personlige og sociale
forudsætninger - værktøj og inspiration’ uddyber Undervisningsministeriet
nøglebegreberne fra bekendtgørelsen.
UVM opstiller otte nøglebegreber, der
vurderes at indikere henholdsvis målbare og mindre målbare sider af de unges uddannelsesparathed.
De ikke målbare nøglebegreber er:
Motivation – for uddannelse og lyst
til læring, selvstændighed – at eleven
tager initiativ i opgaveløsninger, ansvarlighed – at eleven er forberedt til
timerne, respekt – at udvise forståelse
for andre mennesker og tolerance – at
kunne samarbejde med mennesker, der

er forskellige fra en selv.
Det, at disse nøglebegreber ikke kan
kobles til nogle målbare faktorer, betyder, at vurderingen i høj grad bliver
lærerens (og vejlederens) egen personlige og professionelle vurdering af den
side af den unges personlighed, som de
har mulighed for at se i den givne skolekontekst. En vurdering, der nødvendigvis må være præget af en forhistorie, et
øjebliksbillede og en mavefornemmelse. Dette giver anledning til at overveje
om den vurdering, som læreren (og
vejlederen) giver er gennemsigtig, kontrollerbar og retfærdig. Hertil kommer
overvejelser over tidsperspektivet og
det, at f.eks. ‘ansvarlighed’ kan være
fraværende i grundskolekonteksten,
men stadig godt kan vise sig hos den
unge, når han eller hun starter på den
ønskede ungdomsuddannelse.
De målbare nøglebegreber er:
Mødestabilitet – herunder rettidighed
og lavt fravær, valgparathed – i forhold
til forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet, samarbejdsevne – at
kunne løse opgaver sammen med an-
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// Unge, der bliver
vurderet ikkeuddannelsesparate,
indtræder i en
marginaliseret
position i forhold til
klassekammeraterne og
uddannelsessystemet.

dre, overholde fælles aftaler og bidrage
positivt til fællesskabet.
Disse nøglebegreber er i nogen grad
mere eksplicitte og lettere at beskrive
og se for læreren. Når læreren vurderer den unges grad af mødestabilitet,
valgparathed og samarbejdsevne, kan
det f.eks. gøres ud fra en protokol, ud
fra den unges uddannelsesplan og uddannelsesønsker eller ved at stille de
unge overfor samarbejdsøvelser. Dette
giver højere grad af gennemskuelighed
og kontrollerbarhed, men ikke nødvendigvis retfærdighed. Det kan f.eks.
tænkes, at en ung er meget skoletræt
og har svært ved at komme til tiden og
få lavet lektier i grundskolekonteksten,
men når han eller hun starter på den
ønskede ungdomsuddannelse, er det
ikke et umiddelbart problem (ligesom
det måske heller ikke er et problem for
den unge at møde til tiden i et fritidsarbejde).
Kan UPV leve op til formålet?
Flere undersøgelser har vist, at der
ikke er en entydig sammenhæng mellem de unges faglige, sociale og per-

sonlige forudsætninger, som lærerne
kan registrere i grundskolen, og om
de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Arbejdernes Erhvervsråd har
eksempelvis lavet en analyse, der viser,
at: ’De svage elever i folkeskolen bliver ikke nødvendigvis ved med at være
svage elever. 67 procent af dem, der
fik under 4 i dansk og matematik ved
folkeskolens afgangsprøver, opnår et
gennemsnit på 4 eller derover i deres
studentereksamen.’ (AE 2015)
I forlængelse af dette viser ’Evalueringen af ungepakke 2’ (Cefu m.fl.
2012), at over halvdelen af de unge, der
blev vurderet til ikke at være i stand til
at gennemføre en ungdomsuddannelse,
alligevel holdt ved og gennemførte.
Det siger noget om, hvor svært det er
at forudsige, hvad de enkelte unge kan,
som uddannelsesparathedsvurderingen
ellers lægger op til.
Hertil kommer, at det er veldokumenteret, at der er en skæv rekruttering til uddannelsessystemet. Statistisk
set er forældrenes uddannelsesniveau
stadig den mest udslagsgivende enkeltstående faktor for, om unge gennemfø-

rer en ungdomsuddannelse. Så selvom
skolen altid har været et sted, hvor der
var muligheder for social mobilitet, er
det også et sted, hvor der foregår en
samfundsmæssig sortering, reproduktion og selektering. Spørgsmålet er om
UPV er et sorteringsværktøj, der forstærker den eksisterende tendens eller
et værktøj, der kan lukke op for social
mobilitet. Som det ser ud nu, kan man
frygte, at den sociale mobilitet er blevet svækket med UPV.
Kan UPV bruges til at få flere
unge i uddannelse?
Hvis vi ser de unge som frit handlende
aktører (aktørperspektivet), der vælger eller fravælger at være motiverede,
ansvarlige mv., kan man se UPV som
et udmærket forsøg på at synliggøre,
hvad skolen oplever som afgørende
for, at man kan gennemføre en uddannelse. Nøglebegreberne giver lærere
og vejledere mulighed for, på den ene
side at synliggøre fejl og mangler hos
nogle af de unge, og på den anden side
tilbyde dem særlige tiltag/forløb, så de
unge har mulighed for at ændre adfærd,
VEJLEDEREN
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// Vi kan kun i ringe grad forudsige den enkelte unges
uddannelsesbaner. Forsøger vi alligevel er der fare for
stigmatisering og selvopfyldende profetier.

attitude, indstilling mv. og tilpasse sig
det eksisterende uddannelsessystem.
Lærerne og vejlederne indtager positioner som ‘individ-tilpasser’, og dette
stiller krav til, at lærere og vejledere
ved, hvad det er, de skal tilpasse eleverne til, hvordan det skal gøres og
hvordan de kan måle, om de er nået
målet. Den unge, der bliver vurderet
ikke-uddannelsesparate, indtræder i en
marginaliseret position i forhold til
klassekammeraterne og uddannelsessystemet, og i forhold til at se
sig selv som en god og dygtig elev.
Det betyder for nogle unge, at de
oplever UPV som en stempling og
som et nederlag og andre oplever at blive stresset over ikke at
vide, hvad de vil og kan (se f.eks.
Cefu m.fl. 2012, Cefu 2015). Denne
proces kan bidrage til, at de unge
pålægges/påtager sig ansvaret for
deres ‘fejl og mangler’ og ansvaret
for at forandre og handle.
Hvis vi i højere grad ser de unges uddannelsesparathed som et
resultat af deres opvækst, samfundsstrukturen og deres skolegang
(strukturperspektivet), vil vi have fokus
på strukturerne i skolekonteksten og
på, hvordan de kan være determinerende for de unges adfærd, valg og fravalg. I dette perspektiv kan UPV bruges
som et kollektivt feedback til skolerne,
om de lykkes med deres opgave at gøre
alle unge uddannelsesparate.
Målet vil således være at ‘vende
spejlet’ og søge at ændre/tilpasse
grundskolen og ungdomsuddannelserne, så de kan rumme alle de unge uanset baggrund og behov. Her vil lærere
og vejledere i højere grad indtræde i
positioner, hvor de holder et spejl op
foran uddannelsesinstitutionerne og
bidrager til organisationsforandringer
(og på den måde optræder som de un-
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ges advokater). De professionelle tager
ansvaret for at skabe læringsmiljøer og
undervisnings- og vejledningssituationer, hvor alle unge har mulighed for at
sætte deres ressourcer, viden og erfaringer i spil. Målet er således at skabe
nogle rammer, hvor de unge gives muligheden for at indtræde i positioner,
hvor de kan mestre at være gode, kloge
og dygtige elever, der kan bidrage til

fællesskabet med deres ideer, refleksioner, oplevelser og erfaringer.
Det er således strukturer og kulturer på uddannelsesinstitutionerne,
der kommer i centrum, og det er de
professionelle (og ikke kun de unge),
der ses som de ansvarlige for at skabe
læringsmiljøer, som alle unge kan profitere af.
I dette perspektiv kan man forstå
UPV, som en måde at sigte bredt (på
alle unge) for at ramme smalt (de uddannelsesmæssigt
marginaliserede
unge). Logikken vil være, at vi ikke skal
bruge kræfterne på at udpege eller udskille de uddannelsesmæssigt udsatte
unge, men i stedet bruge kræfterne på
at forstå, hvad der skal til for at gøre
alle unge uddannelsesparate og ind-

rette skolerne og undervisningen derefter.
I praksis kan man meget vel arbejde
parallelt med et aktør og et strukturperspektiv, men det er vigtigt, at man
gør sig klart, hvilken af de to positioner man som professionel ønsker at
befinde sig i, da de er grundlæggende
forskellige.
Praksissen omkring UPV trækker i
høj grad på aktørperspektivet. Den
politiske dagsorden sætter fokus
på at forebygge ved at finde frem til
de unge, der ikke vil/kan gennemføre en ungdomsuddannelse, inden
de overhovedet får muligheden for
at vise, om de magter det. Det helt
centrale spørgsmål er, om det er
muligt at forudsige hvilke unge, der
vil komme til at falde fra eller ikke
starter på en ungdomsuddannelse.
Vi ved fra bl.a. Morten Ejrnæs’ og
Per Schultz Jørgensens forskning,
at sandsynligheden for, at vi, ud fra
risikofaktorer og statistiske tendenser, kan forudsige den enkelte
unges uddannelsesbaner, er meget lille, og hvis vi alligevel forsøger at
gøre dette, er faren for stigmatisering
og selvopfyldende profetier overhængende (se f.eks. Ejrnæs 2003 og Jensen
og Jørgensen 1999).
Opsamling og afrunding
Med UPV og udviklingen af nøglebegreberne er der kommet fokus på, hvordan man ønsker at vurdere den enkelte
unges muligheder for at gennemføre
en ungdomsuddannelse. Denne individuelle vurdering fokuserer på ’fejl og
mangler’ hos de unge og har en tendens til at lægge ansvaret for at leve
op til uddannelsesparathedskriterierne
på den enkelte unges skuldre. Men man
kan diskutere, hvor gennemsigtige,
kontrollerbare og retfærdige kriteri-
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erne er. Man kan også diskutere, hvad
effekten af at give de unge en sådan
vurdering er. Det kan være en alvorlig
sag for den enkelte unge, når en lærer
og vejleder vurderer, at de er ikkeuddannelsesparate. En sådan vurdering
kan man frygte kan afstedkomme en
stigmatisering og eksklusion fra majoriteten af eleverne i en klassen og
give den unge et negativt selvbillede.
Noget der i givet fald kan komme til at
påvirke den unges syn på og vilje til at
tage en uddannelse. Hertil kommer, at
den unge fratages muligheden for selv
at bestemme, hvilken uddannelse han
eller hun ønsker at påbegynde. Noget
der i sig selv strider mod tidligere praksis i overgangen mellem grundskole og
ungdomsuddannelse.
Hvis målet er at få flest mulige unge
til at gennemføre en ungdomsuddannelse, kan UPV vise sig at være en
dårlig strategi, medmindre lærere og
vejledere er bevidste om, hvornår de
anlægger et aktørperspektiv og hvornår et strukturelt perspektiv. Ved at
bruge UPV som en kollektiv tilbagemelding på skole- og vejledningsindsatser, kan lærere og vejledere tilbagevendende holde spejlet op foran skolerne/
lærerne/ vejledningscentrene, så de
kan få øje på deres praksis, og de får
mulighed for at ændre den (eller spille
tilbage til politikerne) og dermed ikke
lader de unge alene med ansvaret om
at blive uddannelsesparate.
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TEKST//
ANNE HØJEGA ARD-VIBILD OG RIKKE MARIE SCHNUCHEL ,
FR EMSKU DTE JOB - OG UDDANNEL SESVEJLEDER E I HENHOLDSVIS
VIBY SYD OG VANDTÅR NSOMR ÅDE T, U U A AR HUS -SAMSØ

Fremskudt vejledning i udsatte
boligområder får flere i uddannelse
Erfaringer fra en hverdag, hvor vejledningen er forankret lokalt
og bygger bro til UU, sagsbehandlere og øvrige indsatser

I 2014 blev der i forbindelse med nye
helhedsplaner i Aarhus – områderne
Frydenlund, Trigeparken og Vandtårnsområdet – indgået en samarbejdsaftale
mellem
beskæftigelsesforvaltningen
i Aarhus Kommune og boligforeningerne om en koordineret indsats på
job- og uddannelsesområdet for unge
18-29 årige. I praksis indebar aftalen,
at der blev placeret fremskudte jobog uddannelsesvejledere i hvert af de
tre boligområder. I 2015 blev indsatsen
udvidet med yderligere to områder –
Langkærparken i Tilst og Viby Syd. Vejlederne er alle forankret i UU/jobcenteret, men arbejder lokalt mindst 4
dage om ugen.
Målet med den fremskudte job- og
uddannelsesvejledning er at bidrage til,
at flere unge i de udsatte boligområder
påbegynder og gennemfører uddannelse og/eller opnår varig tilknytning
til arbejdsmarkedet. De unge i udsatte
boligområder er en del af en skæv statistik i forhold til job og uddannelse,
idet markant flere unge hverken påbegynder eller færdiggør en ungdomsuddannelse.
Job- og uddannelsesvejledningen i
lokalområderne er primært individuel,
men indsatsen spænder bredt:
14
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// Det giver de unge en
tryghed, at de kan sende en
sms, ringe eller lige smutte
forbi vejlederen. Dette er
med til at mindske frafald.

• Å
 ben og anonym job- og uddannelsesvejledning.
	
Her kan alle unge – uanset parathedsvurdering, matchning i jobcenteret og forsørgelsesgrundlag få individuel vejledning ift. uddannelse og
job. Her er der således mulighed for
at få hjælp i lokalområdet – også for
åbenlyst uddannelsesparate unge eller unge som ikke modtager SU/uddannelseshjælp.
• G ruppeforløb.
	Gruppeforløb tilrettelægges efter
behov og gennemføres evt. i samarbejde med andre boligsociale medarbejdere og kommunale samarbejdspartnere lokalt (f.eks. klubber eller
skole).
• Forberedende Voksenundervisning.
	I samarbejde med FO udbydes FVU i
lokalområdet i dansk og matematik.

• A ndre aktiviteter.
	Vejlederen deltager i et vist omfang
i andre boligsociale aktiviteter som
fællesspisning, sommerferieaktiviteter, idrætsdage o.a.
• Virksomhedskontakt.
	Samarbejde med lokale virksomheder i forbindelse med at støtte unge
i at opnå f.eks. (fritids)job, praktik,
elevplads eller løntilskud.
• L ængerevarende, individuelle,
helhedsorienterede forløb.
	Unge 18-29-årige har mulighed for
at deltage i længerevarende, helhedsorienterede vejledningsforløb lokalt,
hvis det vurderes, at de kan profitere af et geografisk lettilgængeligt,
helhedsorienteret vejledningstilbud.
Unge uden sag i jobcenteret, der
f.eks. er på SU eller selvforsørgende,
kan også benytte tilbuddet.
De unge tilknyttes vejlederen i et frivil-

boligsocialt

ligt samarbejde, hvor vejlederen og den
unge arbejder tæt sammen omkring de
problemstillinger, som er aktuelle for
den unge i forhold til uddannelse og
job. Derfor kan et forløb også have fokus på f.eks. økonomi, bolig, helbred,
netværk, misbrug og evt. manglende
kompetencer til at navigere i ”systemet”.
De unge tilbydes individuelle samtaler, hvor fokus i begyndelsen oftest
rettes mod at skabe overblik over den
unges situation, og hvilke handlemuligheder den unge har. Efterfølgende kan
vejleder støtte den unge ved at motivere og følge op på planer. Der arbejdes ofte tæt sammen med bl.a. sagsbehandlere, UU-vejledere, vejledere på
uddannelsesinstitutioner,
mentorer,
den sociale retshjælp, sundhedsvæsenet m.fl.
Vejlederen kan fortsat være
tilknyttet, når den unge begynder på
uddannelse eller job. Der er mulighed
for intens støtte i perioder med stort
behov – og f.eks. alene opfølgning pr.
telefon i perioder, hvor den unges støttebehov er mindre. Det giver frihed til
at tilrettelægge forløbet efter, hvad der
giver mening for den en unge.
Foreløbige erfaringer
Den fremskudte vejleders forankring i
jobcenteret og tætte samarbejde med
UU-vejledere og sagsbehandlere har
vist sig at fungere rigtig godt. Det har i
høj grad sikret en koordineret indsats
– især i de individuelle, helhedsorienterede forløb. Vejlederne har adgang
til journaler og noterer aftaler, der er
indgået med den unge. Derved sikres,
at der altid arbejdes med det samme
mål for øje, samt at den unge oplever
ikke at skulle gentage sin fortælling.
Det fremgår af de unges sag, hvis de
bor i et område med mulighed for vejledning lokalt, hvilket sikrer, at sagsbe-

Individuel vejledning er en del af succesen for den fremskudte indsats.

handlere og UU-vejledere ved, at den
fremskudte vejleder kan inddrages.
Vejlederens deltagelse i generelle
aktiviteter i området giver rum til
uformelle vejledningssnakke, som ofte
senere fører til enten individuelle forløb eller besøg i den åbne rådgivning.
Det at være et kendt ansigt i området
gør her en stor forskel. De unge giver
desuden udtryk for, at det er en fordel,
at vejlederen kan agere ”brobygger” og
”lynafleder” – den der skaber overblik
og hjælper kontakter på vej. Denne
funktion har især stor betydning for de
unge, der har det svært med et stort
offentligt system, der stiller krav og
kan virke uoverskueligt og overvældende.
Opfølgning og løbende kontakt til
unge, som påbegynder uddannelse eller job, er blevet en central del af opgaven for de fremskudte vejledere. Der
har vist sig et stort behov for at agere
”livline” for unge, når de møder mod-

stand og udfordringer i overgangsfasen. Disse udfordringer er oftest små,
men kan hurtigt vokse, og her giver det
de unge en tryghed, at de kan sende en
sms, ringe eller lige smutte forbi vejlederen. Dette er med til at mindske
frafald.
Vejlederen er bindeled
Det har også vist sig fordelagtigt, at
vejlederen er bindeled til andre boligsociale tilbud i og udenfor lokalområdet, så alle der henvender sig hos
vejlederen bliver henvist videre til et
relevant tilbud, uanset alder og baggrund. Dette er vigtigt, da mange af
beboerne har komplekse udfordringer,
som kræver anden indsats parallelt med
job- og uddannelsesvejledning, f.eks.
sundhedstilbud, beboerrådgivning, motion o.a. Der er ligeledes mulighed for,
at andre boligsociale medarbejdere kan
inddrage job- og uddannelsesvejlederen. Virksomhedssamarbejdet er der
VEJLEDEREN

>>>
15

boligsocialt

I alle områderne er FVU et tilbud,
også gode erfaringer med. Virksommen der har ikke været nok tilmeldte
hederne har været positive over for
til at oprette hold. FVU er dog i flere
samarbejdet og ser det som en fordel,
områder oprettet som tilbud til beboat vejlederen kan kontaktes, hvis den
ere over 30 år med dansk som andetunge f.eks. udebliver.
sprog.
I forhold til de individuelle forløb
I alle områderne har det i opstartsser de unge det som positivt, at vejfasen været en udfordring at rekrutlederen er gennemgående støtte i de
tere unge til vejudfordringer,
som
ledningstilbuddene.
den unge møder. Det
Erfaringen er dog, at
helhedsorienterede
udfordringen mindfokus er her nøglen,
// Der er stort
skes med tiden og
fordi de unge ofte
behov for at
med gentagne PRhar mistet overblikfremstød både lokalt
ket. Både over deres
agere ”livline”
og i jobcenteret.
situation og over pofor unge, når
tentielle muligheder.
de møder
Hjælper flere i
Mange unge har ikke
uddannelse
”knækket koden” til
modstand og
Samlet set peger de
hverken uddannelse
udfordringer.
foreløbige erfaringer
eller job, og derfor er
på, at fremskudt jobdet en essentiel del af
og uddannelsesvejdisse forløb at klæde
ledning i udsatte bounge på til at være
ligområder medvirker til, at flere unge
bedre navigatører i eget liv. Derved
påbegynder og gennemfører uddanmindskes risikoen for afbrud i fremtinelse og/eller opnår varig tilknytning
dig uddannelse.
til arbejdsmarkedet. Rigtig mange unge
har benyttet sig af de forskellige lokale
Uformel kontekst skaber succes
vejledningstilbud, og især de individuI nogle af områderne har det været en
elle samtaler i åben rådgivning og indiudfordring at samle unge til gruppeforviduelle forløb har hjulpet mange unge
løb. Nogle områder har succes med
med at knække koden til uddannelse og
jobsøgningsforløb, mens interessen anjob. Vejledernes dobbelte forankring i
dre steder er mindre. Flere steder har
UU/jobcenteret og i lokalområdet har
gruppeforløb haft størst succes, når de
sikret både vejledningsfagligheden, en
foregår i en uformel kontekst som ikke
koordineret indsats og skaber rum for
nødvendigvis i sin oprindelige størrelse
vejledning i et mere trygt miljø.
handler om vejledning. Det kan f.eks.
Mange 15-17 årige har desuden henvære studiecafe og andre lærings- og
vendt sig til den lokale vejleder med
ungemiljøer, hvor der er fokus på de
ønsket om vejledning i forhold til udunges liv, læring og trivsel generelt. I
dannelse og job. En stor del af disse
disse fællesskaber er der både plads til
unge er vurderet uddannelsesparate
karrierelæringssamtaler og uformelle
i grundskolen og får derfor ikke indisnakke om job- og uddannelsesmål.

Plads til at være

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

viduel vejledning af UU-vejlederen.
De har imidlertid oftest kun et meget
sparsomt kendskab til uddannelsessystemet, fordi de kommer fra uddannelsesfremmede hjem, og de er derfor
meget uafklarede. De unge 15-17 årige
har også ofte brug for hjælp til at skrive
ansøgning/CV til et fritidsjob og høre
om regler på arbejdsmarkedet mv. De
15-17 årige kan således også profitere
af den fremskudte vejlednings kombination af lokal tilgængelig og tryghed
samt forankringen i det etablerede system. Fremtidige fremskudte indsatser
kan derfor med fordel udvides til også
at rumme unge 15-17 årige i de udsatte
boligområder.

Fremskudt vejledning
Beboersammensætningen i områderne er i forhold til Aarhus Kommune bl.a. karakteriseret ved:
Markant flere uden for arbejdsmarkedet.
Mange beboere med ikke vestlig
baggrund.
Markant flere unge, der hverken har
påbegyndt eller gennemført ungdomsuddannelse.
De første 3 indsatser i projektet
finansieres primært af midler fra
Landsbyggefonden. De to seneste
indsatser er finansieret af midler fra
Puljen for styrket koordinering i udsatte boligområder under Ministeriet for Udlændinge-, Integration- og
Bolig.

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

kontakt@tolneefterskole.dk

Fra efterskole
til Efterslægten

Og mor og far?
Når din efterskole er slut – om la-a-a-ng tid –
skal du videre på en ungdomsuddannelse
Hvert år i august starter en ”Efterskoleklasse” på Efterslægten i
København. Efterskoleklassen er for efterskoleelever fra 10. klasse.
Her kan du og andre tidligere efterskoleelever følges ad i en
klasse – to år til. Sammen kan I bruge jeres efterskoleerfaringer
i jeres ungdomsuddannelse.
HF i Efterskoleklassen skaber en god overgang fra efterskole
til en ungdomsuddannelse i 1. HF i København.

Når jeres søn eller datter
er rejst på efterskole, bliver
der lidt mere tid til jer selv.
Hvorfor ikke gøre noget
ved det sprogfag du altid
har haft lyst til, eller kast dig
ud i psykologi eller dansk.
Vi har HF-enkeltfag på alle
niveauer – også på nettet –
for de ”rigtig voksne”.

HF-Centret Efterslægten • Efterslægtsvej 5 • 2400 Kbh. NV • Tlf. 3396 4000 • hfc@hfc.dk • www.hfc.dk

Anmeldelse

Tekst //
	ida andrén hagmayer

3 X R har i dette nummer overladt pladsen til gæsteanmelder Ida Andrén Hagmayer, videnskabelig
assistent på SDU tilknyttet Udsyn i udskolingen,
Hun er tidligere studievejleder på universitetet,
uddannelseskonsulent for et fagligt udvalg, og nu da
projektet er slut, jobsøgende. Skulle nogen føle sig
fristet til at høre mere, f.eks. om projektet, kan hun
kontaktes på idahoe25@hotmail.com]

Karrierelæring
– konkurrencestat eller dannelse?
Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen,
Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer

sempler på meningsfulde
lt skal laves om. Pointen er,
forbedres, så de giver bedre
og udbyttet bedre og mere

l er lektor i karrierevejledning og
jleder på VIA University College,
g videreuddannelse.

én Hagmeyer er videnskabelig
på SDU og studerende på masterelsen i vejledning, DPU.

Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer

ungdomsuddannelse som
eter, som beskrives i denne
mærke sig selv i forskellige
Lærere i udskolingen giver
e i at ordne indtrykkene og
n med eleverne kan være
vad der er vigtigt for dem,
ter og samfund, såvel lokalt

Udsyn i udskolingen

e i folkeskolens 6.-10. klasse
er på uddannelse, udforske
. Disse temaer aktualiseres
rerne tiltænkes en stærkere
else. Emnet uddannelse og
vurdering i samarbejde med

Udsyn i
udskolingen

ISBN 978-87-93365-41-4
ISBN 978-87-93365-41-4

9 788793 365414

Poulsen, B.K., Thomsen, R., Buhl, R., og Hagmayer, I.A.
(2016) Udsyn i udskolingen. Dafolo. Frederikshavn.

Hvis nogen synes begrebet karrierelæring smager lidt af konkurrencestat, så
kan bogen Udsyn i udskolingen anbefales. For egentlig handler det om at
give unge oplevelser, læringserfaringer
og et grundlag for refleksion over egne
kompetencer, styrker og ønsker i forhold til det gode (arbejds- og uddannelses)liv, som individ, i et fællesskab og
i forståelse med det omgivende samfund. Ja, i bogen bruges ligefrem ordet
dannelse.
Og så lyder det pludselig ret godt og
helt sikkert en diskussion værd. Men
læs selv bogen og vurdér, om den er
noget for dig.
Eller måske skulle du faktisk netop
i første omgang lade være med at vurdere, om den var noget for dig eller ej.
Og i stedet for spørge dig selv, hvad du
oplevede da du læste den? Hvornår var
18
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du (u)enig? Og hvorfor? Hvad tror du
andre tænker, når de læser den? Lærte
du noget nyt?
Med inspiration fra Karl Tomms
spørgsmålstyper er dette et af bogens
eksempler på, hvordan man kan omsætte Bill Laws karrierelæringsteori til
praksis. Se mere om det i kapitel 4.
For stiller du sig selv sådanne
spørgsmål, så er du faktisk meget tro
mod et af bogens budskaber. I indledningen kaldes det ”et væsentligt skifte
fra valgfokus til læringsfokus”, og det
er noget af det Randi Skovhus’ aktuelle ph.d.-forskning har hjulpet os til
at se. Det handler om, at aktiviteter,
f.eks. brobygning, hvor folkeskoleelever besøger ungdomsuddannelsesinstitutioner, ikke skal være valgaktiviteter,
hvor eleverne partout efterfølgende
skal sige ja eller nej til, om det kunne
være noget for dem, men skal ses (og
gerne opleves) som læringsaktiviteter,
hvor eleverne netop skal opdage og
meningsfuldt ordne indtryk, fokusere
og forstå den aktivitet, de har været
igennem. Man kan godt lære noget af
at besøge en smed, uden selv at ville
være det. Og har man først besøgt en
smed, og stillet kvalificerede spørgsmål
til ham og sat sig selv i relation hertil, så er der måske åbnet en mulighed
for nye uddannelsesveje, man ikke selv
havde tænkt på. Og det er endnu en
pointe i bogen – at muliggøre valg, som
eleverne ikke selv havde tænkt på før
læringsaktiviteten.
Karrierelæring praksis
Udsyn i udskolingen er både et udvik-

lings- og forskningsprojekt, og så er
det titlen på den aktuelle bog af samme
navn, skrevet af Bo Klindt Poulsen,
Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén
Hagmayer, hvor sidstnævnte denne
gang er gæsteanmelder for 3xR – helt
uvildig bliver anmeldelsen således ikke.
Bogen bygger på de erfaringer og udbyttet, der kom ud af de 13 projekter
landet over, hvor 7. – 9. klasser og deres lærere har afprøvet ”karrierelæring” i praksis.
Karrierelæring er i denne sammenhæng lig med Bill Laws teori, der tager
udgangspunkt i en forestilling om, at
vejledte skal igennem forskellige læringstrin for at kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til uddannelses- og
jobaspekter. Og at disse læringstrin
foregår progressivt, hvor noget skal
læres før noget andet. Man kunne måske ligefrem fristes til at sige, at karrierelæring således bliver alt det, der
ligger før nogle som helst valg.
Bogen henvender sig til vejledere
og undervisere samt deres ledere
og beslutningstagere. Den tager udgangspunkt i folkeskolens udskoling, ja
endda formålet med folkeskolen, samt
samarbejdspartnere (UU-vejledning,
ungdomsuddannelsesinstitutionerne
og deres vejledere, virksomheder, forældre m.fl), men også andre kan finde
inspiration.
Bogens kapitel 1-3 indeholder indledning og anbefalinger til det videre
arbejde med karrierelæring i folkeskolen. I kapitel 4, teoriafsnittet, inddrages
relevante perspektiver på karrierelæring, f.eks. overvejelser om, hvordan

Anmeldelse

en normkritisk tilgang med inspiration
fra Frida Wickstrand og Mia Lindberg’s
’Tala om arbeitslivet! Ett genusmedvetet och normkritisk metodematerial
for hela skolan’ (2015) (se tidligere anmeldelse i Vejlederen) kan hjælpe til at
skabe udsyn, altså løfte blikket op over
’plejer’. Og derigennem skabe ny læring. Og naturligvis en gennemgang af
Bill Laws karrierelæringsbegreb. Et fint
sted at starte, hvis man gerne vil kende
mere til de teoretiske overvejelser.
Kapitel 5 beskriver essensen af de
erfaringer, som elever, deres lærere og
vejledere har gjort sig igennem projekterne, med forskellige læringsaktiviteter. Her kan man også lægge mærke til,
hvordan læringsaktiviteterne er opbygget, med selve aktiviteten, for- og efterarbejdet samt vigtige erfaringer og
varianter af aktiviteten.
Besøg integreres i
undervisningen
En tredje pointe i bogen er nemlig
vigtigheden af forberedelse og efterbehandling, så elevers besøg på f.eks.
virksomheder ikke står som løsrevne
enkeltoplevelser, men integreres i den
øvrige undervisning eller rummer elementer, der handler om uddannelsesog jobdrømme. Og her kommer det
smarte ind i at lade lærere og skole-

klasser inddrage en karrierelæringsvinkel i undervisningen.
For som kapitel 6 handler om, så er
netop rammer for karrierelæring vigtige. Og lærere skal ikke være vejledere,
men kan med enkle ændringer i deres
egen undervisningspraksis være med
til at give eleverne mulighed for opleve
og se muligheder. F.eks. når eleverne
alligevel er ude med biologi og se et
landbrug, så lige stille nogle spørgsmål
til, hvad arbejdslivet på en gård byder
på. Om end det ikke altid er så enkelt
i praksis, og f.eks. både ledelsens, men
også den enkelte lærers opbakning spiller en rolle. Kapitlet handler dermed
også om ejerskab. Man kunne stille
spørgsmålet, hvem der ”ejer” karrierelæringen? Er det lærerne, eleverne,
virksomheder, vejledere eller? Bogen
kan være i et bidrag i den diskussion.
Kapitel 7 handler om Efteruddannelse og praksisudvikling. Her kan man
lære mere om forskningscirkler, som
er en bestemt måde at arbejde med
praksisudvikling på. Desuden viser kapitlet noget om virkningsevaluering for
projektet, ud fra ovenstående model.
”Udsyn i udskolingen handler om at
betragte elevernes valg af ungdomsuddannelse som et læringsanliggende” lyder det i indledningen. Og denne bog
et godt bud på, hvordan man starter

Law 2009
- vores oversættelse:
1.	At opdage (sensing – finding out)
• Se, høre, mærke, dvs. sanse og
opleve
• Få nok indtryk, information og
kontakter til at komme videre
2.	At filtrere/ordne (sifting – sorting
out)
• Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over
forskelle og ligheder
• Sammenligne, bemærke, opdage
sammenhænge
3.	At fokusere (focusing – checking out)
• Vide, hvem og hvad man skal være
opmærksom på og hvorfor
• Mærke og tjekke, hvad er virkelig
vigtigt
4.	At forstå (understanding – working out)
• Vide, hvordan noget fungerer, og
hvilke handlinger der synes at føre
til hvad
• Forklare, foregribe

den udvikling. Se bogen og flere artikler om projektet her: www.vpt.dk/
udsyn-i-udskolingen
Og så kan man i øvrigt også glæde
sig til Bo Klindt Poulsens igangværende
ph.d. forskning, der undersøger projektet med fokus på ledelse og samarbejde mellem folkeskolen og UU.
VEJLEDEREN
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EN SKOLE I BEVÆGELSE

Halvorsminde er en skole i bevægelse
med to skoleformer, otte læringsprofiler
og masser af linjefag.
Læs mere på 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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21

Vejlederprofilen

Tekst //
Svend Krogsgaard Jensen, jour nalist

Det handler om
at være et helt menneske
Per Hvass er social vicevært på Morsø Gymnasium, hvor han blandt andet dagligt har kontakt med de elever, der bor på et kollegium tilknyttet
gymnasiet. Relationsarbejdet er forudsætningen for, at han kan vejlede og
hjælpe de unge, der har behovet. I den forbindelse er det vigtigt at møde
de unge som et helt menneske

PROFILEN
Per Hvass er 49 år og på femte år
ansat på Morsø Gymnasium som social
vicevært.
Han har fungeret som håndboldtræner,
siden han var 13 år gammel, og er faglært skorstensfejer. Han har arbejdet
med utilpassede unge en stor del af sit
liv og er stadig tilknyttet en institution,
hvor han træder hjælpende til, når der
er behov, og det kan kombineres med
arbejdet på Morsø Gymnasium.

Med en baggrund som skorstensfejer, håndboldtræner, plejehjemsansat,
og medarbejder på en institution for
utilpassede unge har Per Hvass siden
2011 fungeret som social vicevært på
Morsø Gymnasium. Et arbejde hvor
han hjælper unge med at få hverdagen
til at fungere, så de for eksempel ikke
dropper ud af gymnasiet. Morsø Gymnasium har en teater/musiklinje, der
trækker unge til langvejs fra. Mange af
disse unge bor på et kollegium, som er
tilknyttet gymnasiet, og en stor del af
Per Hvass´ arbejde foregår i forbindelse med kollegiet, hvor han opsøger de
unge, arrangerer en række aktiviteter,
står for en vækkeordning og en morgenmadsordning samt gennem vejledning og rådgivning sikrer, at de unge får
den nødvendige hjælp.
»Jeg bruger meget tid på kollegiet,
men jeg tager mig også af andre gymnasieelever, som ledelsen eller studievejlederne vurderer ville have godt af at
blive hjulpet lidt,« siger Per Hvass og
fortæller, at han i arbejdet trækker på
sine mange års erfaring med unge.
Passion for at hjælpe de unge
Siden 49 årige Per Hvass som 13 årig
startede en håndboldtrænerkarriere,
der blandt andet førte til seks år som
træner på øverste niveau, har han haft
tæt kontakt til unge mennesker.
»Jeg har koncentreret mig om unge
mennesker hele mit liv og fundet en
passion ved at coache dem på forskel-
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lig vis,« siger han og fortæller, at han
bliver glad hver gang, han kan se, at han
er med til at skubbe en ung i positiv
retning.
»Det handler om at møde den unge,
der hvor vedkommende er, også den
utilpassede, og finde ud af hvor ved-

// Det handler om at
møde den unge, der hvor
vedkommende er, også
den utilpassede, og finde
ud af hvor vedkommende
har sine styrker.

kommende har sine styrker,« siger han
og peger på, at han som den voksne
skal være tydelig og anerkendende, når
han møder de unge. At han skal vise sig
som et helt menneske og arbejde for
den gode relation.
»Det er det med at opbygge en relation, der er det væsentligste i mit
arbejde med de unge, og der trækker
jeg på hele min baggrund,« siger han og
tror, at det er en styrke, at han kommer med en lidt anden baggrund end

Vejlederprofilen

// Det er det med at
opbygge en relation, der
er det væsentligste i mit
arbejde med de unge, og
der trækker jeg på hele
min baggrund.

mange af de andre voksne, som de unge
gymnasieelever møder.
Arbejde hele døgnet
»Jeg har jo hverken en pædagogisk eller
akademisk uddannelse, men jeg oplever, at jeg er god til at skabe relationen
til de unge,« siger Per Hvass og fortæller, at arbejdet indlysende nok består i
mødet med den enkelte unge. Men han
laver også en række forskellige sociale
aktiviteter for alle på kollegiet. Det er
med til at give nogle af de utilpassede
unge en tilknytning til kollegiets andre
beboere.
»Det kan være, at vi arrangerer en
fælles filmaften eller spiser sammen, og
jeg har også fået nogle af de unge med
ud at bade om morgenen,« siger han
og forklarer, at jobbet betyder, at han
i praksis står til rådighed for de unge
hele døgnet hver dag.
»Hvis jeg skal kunne hjælpe de unge
på vej, er jeg jo nødt til at stille op, når
der er behov for det, men det er nu
ikke noget, der giver anledning til de
store problemer, og jeg kan godt få
familielivet med kone og to drenge til

at fungere,« siger han og er meget opmærksom på, at han ikke er den eneste, der kan hjælpe de unge.
Godt klædt på
»Det er jo ikke mig, der nødvendigvis skal løse den unges problem, men
mange gange skal jeg sørge for, at der
kommer kontakt til nogle, der kan,« siger Per Hvass, som derfor arbejder
tæt sammen med gymnasiets ledelse,
studievejlederne, psykologer, kostvejledere og kommunale sagsbehandlere.
»Jeg fungerer som tovholder for sager omkring de unge og sørger for, at
der sker en koordination af indsatsen,
når det er nødvendigt,« siger han og
synes, han er klædt godt på til opgaven,
selv om han hverken har en pædagogisk
uddannelse eller en egentlig vejlederuddannelse.
»Men det er klart, at man altid kan
blive dygtigere, og jeg deltager da også
i kurser, der kan kvalificere mit arbejde. Senest har jeg deltaget i et kursus
om fastholdelse,« siger han og er meget tilfreds med den måde, ledelsen
bakker op om hans arbejde på.

Relationsarbejdet afgørende
»Jeg har stor frihed til at tilrettelægge
mit arbejde, så det bedst muligt støtter op om de unge, og jeg arbejder tæt
sammen med gymnasiets ledelse,« siger Per Hvass, der synes, det er dejligt
at møde de unge.
»Det med at se, at de unge har det
godt på kollegiet, er glade for hinanden
og fungerer godt sammen, det er fedt,«
siger han og fortæller, at han oplever
en række succeser i arbejdet.
»Det kan for eksempel være den
pige, der havde lidt svært ved at passe
tiderne og komme ud af døren. Hende
fik jeg hentet, så hun kunne komme til
eksamen og dermed få huen på,« siger
han og forklarer, at man selvfølgelig
kun kan hente en pige på den måde,
når man har en velfungerende relation
til hende.
»Det gode relationsarbejdet er
grundlaget for det, jeg laver, og det er
vigtigt, at jeg ser de unge som mennesker og selv fremtræder som et helt
menneske,« siger han og peger på, at
humor kan være rigtig godt i mødet
med de unge.
»Vi skal have det sjovt sammen, og
det kan vi have, når alle føler sig trygge,« siger han.
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Folkesko
sse, valgfag og
din faglige intere
e med
g på lille kostskol
en dejlig hverda
.
og sammenhold
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
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Tekst //
svend broholm

Vejlederens faste klummepanel består af:
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense
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
De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning.

Tillid Mistillid
i den
offentlige sektor
Foto: Colourbox

Målstyringen i det offentlige fjerner
fokus fra kerneopgaverne og går dermed ud over de svageste

I 2013 havde Thorning-regeringen planer om at lancere en tillidsreform i
Danmark. Begrebet tillid, i forståelsen
gensidig tillid, er et af de centrale begreber i det tankesæt, der er indeholdt
i begrebet Social Kapital. De to øvrige
centrale begreber er retfærdighed og
samarbejde om kerneopgaven. Der
havde blandt arbejdsgivere og arbejdstagere i den offentlige sektor bredt
sig en forståelse af, at der er en nøje
sammenhæng mellem graden af social
kapital i den enkelte institution, og niveauet for tilfredshed med arbejdsforholdene og dermed produktiviteten i
institutionen, både kvalitativt og kvantitativt.
Denne forståelse er understøttet af
Socialforskningsinstituttets forskning.
Den fremherskende styringsform i
den offentlige sektor, New Public Management, (NPM), har som bærende
princip, at der bliver opstillet centralt
dirigerede proceskrav, hvortil der
knyttes en økonomisk incitamentsstruktur, der tilskynder, at arbejdet
tilrettelægges således, at det opfylder
de stillede proceskrav. Problemet med
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denne styringsform er, at de fagprofessionelle, eksempelvis lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ofte har den
opfattelse, at opfyldelsen af disse proceskrav ikke løser institutionens kerneopgaver, men blot er ekstraopgaver,
der er nødvendige at løse for at opnå
maksimal refusion.
Virker stik mod hensigten
Politiken skrev på forsiden 14/4-16, at
”Målstyring i det offentlige går ud over
de svageste”, og at ”Styring efter resultater virker stik mod hensigten på tre
store velfærdsområder, konkluderer
den hidtil mest omfattende opgørelse
af målstyring”, der er foretaget af det
uvildige analyseinstitut Cora.
Denne styringsform af den offentlige sektor har gennem de sidste 20-25
år medført et betydeligt modsætningsforhold mellem de fagprofessionelle
og ledelsen i de enkelte institutioner,
der igen har udfordret det gensidige
tillidsforhold. Hensigten med NPM er
at effektivisere den offentlige sektor,
således at opgaverne bliver løst bedre
og billigere.

klummen

Når den gensidige tillid i den offentlige sektor således gennem mange år
havde været under pres, gav det god
mening, at iværksætte en tillidsreform.
Desværre blev tankerne bag reformen
ikke aktualiseret.
Angreb på den danske model
I stedet stod daværende finansminister Bjarne Corydon og daværende
formand for KL, Michael Ziegler, bag
et statsautoriseret frontalangreb på
Den danske model, hvis kerne er, at
arbejdsgivere og arbejdstagere gennem
forhandlinger aftaler løn- og arbejdsforhold.
I stedet for at føre reelle forhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening, valgte KL at lockoute lærerne
det meste af april 2013. Denne lockout blev efterfulgt af et, sandsynligvis
på forhånd aftalt, regeringsindgreb,
hvis indhold i alt væsentligt flugtede
KL´s interesser.
Det betød selvsagt, at tilliden mellem arbejdstagere og arbejdsgivere i

NOGET AT
STÅ OP TIL I
FREMTIDEN!

den offentlige sektor kunne ligge på et
meget lille sted.
Globaliseringen stiller bestandigt
krav om besparelser og effektiviseringer i den offentlige sektor i konkurrencestaten. På den baggrund er det bekymrende, at det gensidige tillidsniveau
er blevet meget lavt, da det medfører
øget stressbelastning, større sygefravær, mindre arbejdstilfredshed og dermed mindre produktivitet.
Det er hævet over enhver tvivl, at
der er behov for, at niveauet af Social
Kapital øges i Danmark, hvis vi skal
have mulighed for at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den.
Ledelseskrisen breder sig
Desværre breder der sig i disse år det,
der i bogen ”Ledelseskrise i konkurrencestaten” benævnes ”Den styringsfikserede ledelse”.
Bag denne betegnelse ligger, at den
leder, der skal ansættes, ikke nødvendigvis har fagligt forhåndskendskab til
det område, han/hun skal lede. Det

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.

væsentlige er, at det er en dygtig leder.
Om det handler om mennesker eller møtrikker er sekundært.
Det betyder, at vi i de offentlige institutioner oplever ledere, der driver
ledelse, uden at have et behov for at
sætte sig ind i de faktiske forhold, der
er inden for området, bl.a. ved at drøfte disse med erfarne medarbejdere. I
stedet opstilles flow-diagrammer, der
betrygger ledelsen i, at den er på rette
vej.
Hvis man som medarbejder i dette
scenarie, hvor der ikke længere er en
grundlæggende gensidig tillid, stiller
kritiske spørgsmål eller udtaler sig kritisk om ledelsens dispositioner, bliver
kritikken ofte af ledelsen vendt om
mod den formastelige medarbejder.
Rasmus Willig har skrevet to interessante bøger om dette forhold: ”Kritikkens U-vending” og senest ”Afvæbnet Kritik”.
Den styringsform i den offentlige
sektor, der skulle være en del af løsningen, er desværre en del af problemet.

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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B Ø G E VA N G S K O L E N
-

EN

GOD

S TA R T

PÅ

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
15036_ann_vigiveraldrigop.indd 1

02/02/15 15.24

BLIV KLOG PÅ

LONDON

KONTAKT OS I DAG PÅ 80 20 88 70
London er en klassiker, når det kommer til studierejser!
Byen nås på godt 2 timer fra Danmark, der er et væld
af historiske seværdigheder såsom Tower Bridge,
Tower of London, Big Ben og Westminster Abbey,
berømte musicals, og ikke mindst de nyeste trends.
På studierejsen til London kan I udforske 2.000 års
historie og samtidig besøge fremtiden.

Studierejse til London, 5 dage
fra kr. 1.998,- pr. person:
Prisen inkluderer:
-Flyrejse t/r
-4 overnatninger på hostel
-Morgenmad alle dage
-Mulighed for tilkøb af spændende program

Ring på 8020 8870 og få et gratis
tilbud på jeres skræddersyede rejse!

FRA KUN
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1.998,-

TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

eftertanken

Tekst //
Lis brok-jørgensen
konstitueret n æstfor mand for Danmarks Vejleder forening

Byggeriet mangler
arbejdskraft!
// For mig at se
ligger bolden hos
virksomhederne.
Det er dem,
der har brug
for kvalificeret
arbejdskraft,
så må det også
være dem, der
går forrest med
hensyn til at få
uddannet flere.

Næsten hver anden danske virksomhed med over fem ansatte
har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det viser
en ny analyse, som tænketanken Reg Lab har udarbejdet.
I et interview til Radioavisen i sommerferien udtrykte en nordjysk virksomhedsejer ærgrelse over, at der kom flere bud på
opgaver, end han kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft til, så
han måtte sige nej til yderligere opgaver.
Der er blevet skudt og skydes stadigvæk på de mange aktører, der er med til at skabe uddannelse og job. Hvorfor har
vejlederne ikke vejledt de unge til at tage en (gerne bestemt)
erhvervsfaglig ungdomsuddannelserne? Hvorfor har arbejdsgiverne ikke sørget for, at der er det antal praktikpladser, som
er nødvendige, og taget lærlinge ind i rette tid? Hvorfor har
arbejdsgiverorganisationerne ikke skubbet til deres medlemmer, så de oprettede praktikpladser? Hvorfor har politikerne
ikke skabt økonomiske muligheder for de små erhverv, så det
kan betale sig at tage lærlinge? Hvorfor har folkeskolen ikke
håndværksfag?
Ja, hvem har skylden? Dig, mig eller de andre? Nogen må da
handle. For mig at se ligger bolden hos virksomhederne. Det er
dem, der har brug for kvalificeret arbejdskraft, så må det også
være dem, der går forrest med hensyn til at få uddannet flere.
Derfor blev jeg glad, da Coop tog initiativ til selv at få kvalificeret medarbejdere til deres slagter-afdelinger. De har oprettet
Coops Madskole, hvor eleverne er garanteret en læreplads i
Coops egne butikker. Det skal også bemærkes, at der ikke er
krav om et bestemt karaktergennemsnit for at blive optaget,
men bare en afsluttet 9. eller 10. klasse. Der kender jeg for øvrigt en bestemt målgruppe, som profiterer af det, nemlig gruppen af unge, som har læse- og stavevanskeligheder.
Jeg håber, at der kommer mange flere initiativer som Coop´s,
også hos de mindre erhvervsdrivende, for det kalder jeg at tage
samfundsansvar.
Vejlederne skal nok hjælpe til!
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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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