Vejlederen
magasin til vejledere

# 4 - September 2017

Robusthed
skal være en
fælles sag

Overlades det til den enkelte er skadevirkningerne stress og sårbarhed.

Vejledning gennem tiden:

Fra Hal Koch til
New Public Management

Klummen:

Hvad er der galt med
et godt arbejde?

formandens HJØRNE

TEKST //
Charlotte knagh trojahn
FORMAND FOR DANMAR K S VEJLEDERFORENING

Hacking er for alle
H

ack learning eller Schoolhacking er at udvælge
de dele af det formelle eller uformelle uddannelsessystem, man synes er interessant og sammensætte
sin egen uddannelse og mulige karrierevej ud fra det.
Måske I allerede er stødt på unge, der praktiserer det
eller som spørger ind til konkrete fag/studier/kompetencegivende kurser, de kan bruge til deres uddannelsespatchwork? Vel at mærke i stedet for en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Det er en interessant tendens, hvor de formelle uddannelsessammensætninger med årelange studier, der
baserer sig på progression og et pensum vedtaget af
ældre fagfolk, ikke godtages som en mulig vej for den
enkelte.
Tendensen peger på en del af generation Z, der gerne
vil skabe deres egen vej og gerne ud fra de interesser,
der nu og her optager dem. Er det så en dårlig tendens eller en skidt vej for et fremtidigt arbejde? Ikke
nødvendigvis. Er det så en udfordring at vejlede disse
unge i deres muligheder? I høj grad!
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siden sidst

redigeret af //
ole wisler og Torben elsig-pedersen

Ny elektriker-uddannelse hitter
Der er stor tilfredshed blandt både lærlinge og virksomheder med den nye modulbaserede elektrikeruddannelse,
som blev søsat for to år siden af Dansk El-Forbund og arbejdsgiverorganisationen Tekniq.
Den nye uddannelse er opbygget med 28 forskellige moduler, der giver mulighed for, at virksomhed og lærling i
fællesskab kan tilrettelægge et skræddersyet uddannelsesforløb, og det har været et hit, der skaber en fortsat stigning i antallet af elektrikerlærlinge
»Jeg vil ikke tøve med at kalde vores nye lærlingeuddannelse en kæmpe-succes. Vi har det største lærlingeoptag siden
2007, og det stopper ikke her. Der bliver lavet masser af nye
uddannelsesaftaler, og vi har netop set en stigning i antallet
på 9 % i årets to første måneder i forhold til sidste år,« siger uddannelsesansvarlig i Dansk El-Forbund Benny Yssing.

IT-Branchen
mangler flere
studiepladser
Det generelle optag på IT-uddannelserne er faldet lidt i
år på grund det, man kalder den ledighedsbaserede dimensionering, hvor der er skåret væsentligt ned på antallet af pladser på multimedieuddannelserne.
Ser man bort fra den beskæring, så er optaget på ITuddannelserne steget med 7 % på de videregående uddannelser. Således er der faktisk skabt 109 ekstra pladser
på datalogi, fortæller Birgitte Hass, der er direktør for
IT-Branchen.
Men skal behovet kunne dække regeringens fremskrivninger, der viser, at der vil være et udækket behov
for 19.000 it-specialister på det danske arbejdsmarked i
år 2030, vil der være behov for omkring 1.000 nye pladser hvert år på de efterspurgte IT-uddannelser.

Uddannelsesmesse i Roskilde
Specialuddannelser fra hele Sjælland samles i Roskilde, når
uddannelsesmessen Specialkompasset bliver afholdt den 20.
og 21. september. Her er der fokus på uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov
Formålet med messen er at informere unge, der ikke kan
gå den ordinære uddannelsesvej, om de forskellige uddannelsestilbud, der eksisterer.
Du kan se mere på www.facebook.com/Specialkompasset
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Udskældt reform
lægges i graven
I sommerferien stod de uddannelsespolitiske ordførere
næsten på ryggen af hinanden for at lægge distance til den
meget udskældte fremdriftsreform. Og nu tegner der sig et
politisk flertal for at lægge reformen i graven. Den blev ellers
vedtaget med et bredt flertal i 2013.
Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der har været
meget kritiske overfor reformen, vækker de politiske udmeldinger begejstring.
»Det glæder os, at man begynder at få øjnene op for de problemer, som vi som studerende har påpeget i årevis,« siger
forkvinde Sana Mahin Doost til Politiken.
Regeringen præsenterede før sommerferien et forslag til en
ny bevillingsreform. Reformen skal ændre den metode, tilskuddene til uddannelsesinstitutionerne fordeles efter. Hvis
forslaget bliver vedtaget, vil det ifølge Jakob Engel-Schmidt
(V) betyde, at fremdriftsreformen bliver overflødig.

siden sidst

Savner individuel
vejledning til alle unge
Besparelser og et ensidigt fokus på
ikke-uddannelsesparate skaber bekymring hos Dan Skjerning (S), der
er formand for børne- og familieudvalget i Vejle Kommune.
UU-vejledningen er beskåret og
strammet så meget, at det i dag kun
er de omkring 25 %, som er erklæret ikke-uddannelses pararte, der
har ret til individuel vejledning.
»Det er svært at vide, om de 25 %
man tilbyder vejledning til, er dem
som har mest brug for det, eller om de resterende 75 % også
har brug for det. Det kan virkelig bekymre mig,« siger Dan
Skjerning til Vejle Amts Folkeblad.

// Man kan møde folk på 28 år, der
stadig går i Converse og danser på
bordene i Istedgade, som var de
teenagere. Så kan jeg ikke lade være
med at tænke: ”Vend nu lige kasketten
den rigtige vej – eller tag den af – stop
skjorten ned i bukserne, få færdiggjort
det speciale og får dig et arbejde.
Mat tias Tesfaye,
folk e tingsmedlem (S), til K r isteligt Dagb l ad.

Svær studiestart for mange

Studiestartsperioden er for mange unge en turbulent overgang til et selvstændigt voksenliv. En undersøgelse fra EVA –
Danmarks Evalueringsinstitut – med deltagelse af 29.662 nye
studerende fortæller at:
· 9-14 % af de kommende studerende oplever ikke at have
social opbakning fra familie, en særlig person eller venner.
Det er især mændene, som ikke oplever at have social opbakning.
· Hver sjette studerende oplever i høj grad økonomiske problemer. Det er især studerende, hvis forældre har korte uddannelser, som i høj grad oplever at have økonomiske problemer.
· 6 % af de kommende studerende føler sig ”meget stresset”.
Denne andel er dobbelt så stor blandt kvinder, hvor det er
8 %, mens den kun er 4 % blandt mænd.

Helt nyt system til videre- og
efteruddannelser
En personlig uddannelseskonto, en portal med overblik
og information om kursusudbud samt mere målrettede
og stærkere offentligt finansierede kurser. Det er hovedtemaerne i de 13 nye anbefalinger, der ligger klar til
efterårets trepartsforhandlinger om et styrket voksen-,
efter- og videreuddannelsessystem.
De 13 anbefalinger er resultatet af regeringens Ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse 10
måneders arbejde, der er foregået i tæt samarbejde med
arbejdsmarkedets parter.
Udfordringen ligger i, at mere end hver tredje medarbejder i dag ikke finder det nødvendigt med efteruddannelse, og at der er tegn på, at uddannelsestilbuddene ikke matcher det, virksomhederne efterspørger.
Kombineret med, at arbejdsmarkedet er i konstant udvikling og dermed hurtigt skifter behov for nye kompetencer, står det klart, at det nuværende efteruddannelsessystem er udfordret.

VEU-ekspertgruppens 13 anbefalinger

Et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelsessystem
1.	Én indgang til voksen-, efter- og videreuddannelsessystem
2. Øget brug af realkompetencevurderinger
3. Nationalt analyse- og overvågningssystem
4.	Kompetenceforsyning til erhvervsklynger (kompetenceklynger)
5.	Partnerskaber for voksne-, efter- og videreuddannelsessystem
6. Ø
 get fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse
7.	Løft i de basale kompetencer
8.	Øget fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse via personlig uddannelseskonto
En stærk og målrettet erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelsesindsats
9. M
 ålretning af det offentligt finansierede udbud og
øget fleksibilitet
10.	Udprøvning af dokumentation af læringsudbytte i
voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet
11.	Ændret udbudsstyring af AMU
12.	Enklere udbetaling af godtgørelse
Modernisering af partsstyringen
13.	Nye roller til parterne
VEJLEDEREN
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Baggrund

Tekst //
OLE WISLER , Jour nalist

Robusthed er
en fælles sag

Foto: Colourbox

Robusthed er det nye
modeord. Men hvis
den enkeltes robusthed bliver en privat sag, risikerer vi
et enormt pres med
stress og anoreksi
som følgevirkninger
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Baggrund

S

tamina, resiliens, livsduelighed og
modstandskraft. Alle aktuelle ord
og begreber, der bruges synonymt med
tidens store buzzword: Robusthed.
I en tid, hvor verden forandrer sig
med stor hastighed, er der kommet
mere og mere fokus på, hvordan vi gør
os robuste nok til at kunne klare de omskiftelige forandringer og krav, der stilles. Det gælder naturligvis også for alle
de unge, der skal træffe beslutninger
om uddannelse og karriere.
Vejledere landet over oplever et øget
pres på de unge i dag, hvor der fra flere
retninger i samfundet snakkes om robusthed. Men hvordan skal vi forstå
begrebet robusthed? Hvem har egentlig ansvaret for, om nogen er robuste?
Er det individet, organisationen eller
samfundet?

Fællesskabet er vores tradition

Peter Berliner, professor og resiliensforsker ved DPU Aarhus Universitet,
har tidligere sagt, at netop fællesskaber
er afgørende, og at de skaber robusthed. Det er derfor misforstået at efterspørge robuste individer. Han mener i
stedet, der skal arbejdes mere aktivt for
at bygge – eller måske rettere genopbygge – fællesskaber, og at vi ikke må
glemme vores egen tradition for at skabe bæredygtige og robuste samfund.
Og han er ikke alene om den opfattelse. Rasmus Willig, sociolog og lektor

Tidligere skulle vi være udstyret med en deltagende
og kritisk attitude, i dag skal vi bare være medgørlige,
siger Rasmus Willig..

// Det er voldsomt
at vende strukturelle
fejl og mangler i
vores samfund til at
blive et individuelt
anlæggende. Nu er
det ikke længere
samfundets skyld.
Det er din egen.
Rasmus Willig,
sociolog

på Roskilde Universitet placerer dette
sociologiske perspektiv på samfundsudviklingen:
»Vores samfund er i dag ved at udvikle en kultur, hvor forventningen er,
du skal galvanisere dig selv og blive
mere robust. Der er ingen, der hjælper
dig, hvis du falder på din vej. Tidligere
skulle vi også være udstyret med en
deltagende, kritisk attitude, senere en
positiv, men i dag skal vi bare være resiliente. Man kan med andre ord sige,
vi er gået fra have haft medbestemmelse over til en periode med medhør, og
nu skal vi bare være medgørlige«, siger
Rasmus Willig og påpeger kontant:
»Det er voldsomt at vende strukturelle fejl og mangler i vores samfund til
at blive et individuelt anlæggende. Nu
er det ikke længere samfundets skyld.
Det er din egen. Skadevirkningerne ses
i form af alt fra grove tilfælde af anoreksi og stress til almene træk af kynisme, hvor det at sætte sig i den andens
sted opfattes som svaghedstegn.«
Rasmus Willig ser gerne der sættes
ind helt nede på vuggestue- og børnehaveniveau, hvis det skal lykkedes at
skabe mere robuste børn og voksne:
»Jo flere voksne og bedre uddannede
pædagoger og vejledere børn og unge
møder, desto bedre vil de være til at
møde verden. Det står dog i dyb kontrast til de massive besparelser, der har
været på dagsinstitutionsområdet.«
>>
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Studievejleder Mette Busk Sørensen møder mange unge – og deres forældre
– som i dag har en urealistisk forestilling om, hvad de skal kunne.

Ikke kun et individuelt ansvar

Studievejleder Mette Busk Sørensen fra
Studievalg Østjylland er også overbevidst om, at begrebet robusthed fylder
meget på grund af den øgede individualisering samt det, at stress er blevet en
folkesygdom.
»Som individer vil vi gerne kunne
overkomme så meget som muligt og føler måske også, det forventes, at vi kan
overkomme meget. Derfor bliver det et
issue at være robust,« fortæller hun og
fortsætter:
»Robusthed, som begreb, kobles ofte
til individet, men for mig handler det
også om, at vi som borgere skal kræve
et robust system, der kan rumme den
enkelte. Og heri ligger der en opgave
til os som vejledere: Vi skal hele tiden huske at minde ”systemet” om de
unge, der ikke nødvendigvis er robuste,« siger Mette Busk Sørensen. Hun
ser gerne, at systemet sikrer, at ingen
unge falder igennem. Det skal gøres
ved at sikre robuste rammer, der giver
alle unge mulighed for et meningsfuldt
liv. Netop det, at ansvaret for robusthed
er et fællesansvar, var en af de vigtige
pointer på dette års landsdækkende
studievalgsseminar i Århus.
»Begrebet robusthed kan også bruges
som pejlemærke i en diskussion af den
bæredygtige organisation eller det bæredygtige samfund. Som vejleder, sy-
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nes jeg, at de bæredygtige fællesskaber
er noget at stræbe efter,« fortæller Mette
Busk Sørensen.

Modgang skal mestres

Selvom man træner den enkeltes robusthed, så må det aldrig blive en
undskyldning for at lægge ansvaret på
den enkelte. Rammerne for individet
skal indrettes således, at man kan trives, mener Eva Hertz der er psykolog
ph.d, og direktør på Center for Mental
Robusthed. Hun har forsket i begrebet
robusthed, og udgav her i foråret bogen
”Robust – lær at mestre modgang”.
»Det er ikke godt, at krav om den enkelte persons robusthed vinder mere
og mere indpas ude på arbejdspladserne. Og slet ikke, hvis arbejdspladsen
forventer, man bare kan byde den enkelte hvad som helst og så forvente de
klarer mosten,« siger Eva Hertz.
Det er nærliggende for ledere i erhvervslivet at have fokus på robusthed,
men det er ikke en løsning.
»Jeg har en helt klar holdning til det:
Det skal ikke være et mål i sig selv med
mentalt robuste medarbejdere. Det skal
derimod være et middel til at skabe en
robust organisation, et fælleskab med
medarbejdere, der trives og dermed
præsterer bedst muligt,« fortæller Eva
Hertz.
Hun hjælper dagligt organisationer

og virksomheder med at udvikle arbejdspladser, hvor medarbejdere og
ledere samarbejder om at beskytte den
enkelte mod risikobetingede, stressfyldte belastninger, blandt andet også
vejledere og undervisere.
»Det er ikke kun unge, som er pressede. Vejledere kommer ofte tæt på
elever, der har det svært – eksempelvis
som følge af problemer i familien – og
det kan smitte af på karaktererne. Vejledere er ofte drevet af det menneskelige
engagement og empatien. Det kan have
den bagside, at man også bliver ekstra
følsom, når man bliver vidne til noget,
man ikke kan gøre noget ved. Det slider,« fortæller Eva Hertz, og fortsætter:
»Vi ved, at en af de store stressfaktorer i forhold til vores arbejdsliv, er, hvis
vi ikke kan få lov at levere kvalitet i
vores arbejde. Der er jo ingen, der får
mere energi eller blomstrer ved at sjuske sig igennem sit arbejde. Det giver os
tværtimod en indre energi, hvis vi får
mulighed for at gøre vores arbejde så
godt som muligt,« siger Eva Hertz.

Vejlederens robuste rolle

Mange unge – og deres forældre – har
i dag en urealistisk forestilling om,
hvad de skal kunne for at lykkes og få
et godt liv, når de skal uddanne sig til et
stadigt mere krævende og foranderligt
arbejdsmarked. Her er det vejlederens

Baggrund

Kom til
generalforsamling
og hør om
karrierelæring
Danmarks Vejlederforening holder generalforsamling den 13. september.
Claus Lei Hansen fra Studievalg København indleder generalforsamlingen med et oplæg om karrierelæring på baggrund af Karrierefokusprojektet,
som Claus var studievalgskoordinator på.
Det er kl. 15.00,
og generalforsamlingen er kl. 16.00-ca. 18.

Det skal ikke være et mål i sig selv med mentalt robuste medarbejdere, mener Eva
Hertz, der er direktør på Center for Mental Robusthed.

robuste rolle at hjælpe de unge til at få et realistisk billede af
de krav, som de vil møde i deres fremtidige uddannelse og
på arbejdsmarkedet, mener Mette Busk Sørensen.
»På et gymnasium havde jeg en vejledningssamtale med
en far og en datter. Faren var meget bekymret, fordi datteren, som ellers kun plejede at få 10 og 12 i karakter, nu havde
fået et 7-tal. Han var helt overbevist om, at hun nu ikke havde ordentlige uddannelsesmuligheder – og det er jo trist,«
fortæller Mette Busk Sørensen. Hun ser det som vejlederens
opgave at dæmme op for frygten for ikke at lykkes, hvad
enten det er den unges egen frygt eller forældrenes frygt på
deres børns vegne, ved at informere om uddannelse og karriere. Samtidig skal vejledernes viden om de unge bruges til
at skabe et robust og sikkert uddannelsesmiljø, hvor de unge
kan udvikle sig bedst muligt.
»Som vejledere skal vi huske at stille vores viden om de
unge til rådighed for politikere og andre, der har indflydelse
på de unges muligheder. Vi skal gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, der presser de unge unødigt. Det gør det
blot sværere for de unge at træffe deres uddannelses- og karrierevalg,« fortæller Mette Busk Sørensen.
Hun ser gerne, at alle – både forældre og lærere – er gode
rollemodeller og fortæller om deres egne karriereveje. Det
kan hjælpe de unge til at se, at udfordringer og omveje er
et livsvilkår. Og at livet på trods af det stadig kan være et
godt liv.
»Og så skal både politikere og ledelsen på uddannelserne
arbejde for at rammerne er i orden, således at et bæredygtigt
fællesskab kan opstå på uddannelserne, hvor de unge kan
trives,« slutter Mette Busk Sørensen.

Det foregår i UU Danmarks lokaler,
Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

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

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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FOR 16 -19 ÅRIGE

VED AARHUS OG RIBE

UNGDOMSHØJSKOLERNE

HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?

En Ungdomshøjskole er en alment dannende
skole for unge, der ønsker at fordybe sig i
kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan
de finde ud af, hvad de har lyst til, er gode til
og lære sig selv bedre at kende. En højskole er
en fri skoleform uden eksamener, men med en
lang tradition for at ruste unge mennesker til
livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

VENSKABER OG VEJLEDNING

WWW.UNGDOMSHOJSKOLE.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

Højskoler er kostskoler, hvor man kommer
meget tæt på hinanden og lærer sigselv bedre
at kende. Der opstår stærke venskaber, og der
er også tid til fortrolige snakke imellem elever
og undervisere. Under opholdet er der professionel og kyndig uddannelsesvejledning.
Det sociale og faglige miljø er intenst, og
underviserne er engagerede og møder eleverne i øjenhøjde. Det ruster de unge til at tage
de valg efter opholdet, som er de rigtige for
dem. Rigtig mange af vores elever kommer
videre i uddannelse efter et ophold hos os.

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

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING
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TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

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.
Scan koden for
at besøge siden
for kommende
elever.

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

Tronsø Efterskole & Fri Fagskole
TronsøSkolen, der i forvejen drives
som en Fri Fagskole, forventer med
en godkendelse fra ministeriet, at
blive en kombinationsskole der også
indeholder efterskole fra august
2017.

tiden skal være på et gymnasie eller
på en erhvervsuddannelse.
TronsøSkolen tilbyder skoleophold
– med 9. eller 10. klasse eller som
erhvervslinje indenfor følgende
retninger:

TronsøSkolen er et naturligt valg for
unge, der er nysgerrige på hvordan
en praktisk vej til ungdomsuddannelse kan forløbe, uanset om frem-

GOKART
For dig der i forvejen kører
gokart og ønsker at udvikle
dit talent og dyrke din interesse for gokart.

TEKNIK/AUTO
For dig der tænker på at
blive smed, mekaniker,
ingeniør, maskinoperatør,
elektriker, maskinmester
eller lignende.

•
•
•
•

Gokart
Teknik / auto
Heste – Tronsø Equestrian
Turisme, oplevelser
og gastronomi
• Landbrug
Kontakt skolen
og få en aftale
om rundvisning.

HESTE – 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.

LANDBRUG
Efter et år på Erhvervslinjen har du
mulighed for at starte på Grundforløb 2
på en erhvervsuddannelse.

For dig der har interesse i landbruget, og er klar til et år, hvor
fagligheden er i højsædet.

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

VEJLEDEREN
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Tekst //
MARIANNE LA COUR SONNE OG LIS BOYSEN

En skæbnefortælling.

Fra Hal Koch til
Konkurrencestat &
New Public Management
Professionen er fanget mellem frisættelse, ansvar og kontrol. Vejledningsinstitutionerne og vejlederne er gennem årene underlagt krav om konstant
institutionel transformationsevne og omringes af styrings-, kontrol- og incitamentssystemer. Det professionelle skøn som varetages af uddannede fagprofessionelle er i alvorlig risiko for at blive erstattet af fastsatte kvalitetsstandarder. Sådan lyder det i dette historiske rids over lovgivningen om offentlig
uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning i Danmark, 1943 – 2017

D

er er to stemmer lige fra begyndelsen i lovgivningen om vejledning
i Danmark. Den ene stemme er optaget af, hvordan vi gør det gode for den
enkelte unge, den enkelte borger. Den
anden stemme er optaget af, hvordan vi
får produktions-Danmark til at hænge
sammen og yde på højeste niveau. De
to samtidige stemmer er et sundhedstegn. Derfor er det også et tab, at den
ene stemme er blevet tyndere og tyndere og i risiko for helt at forsvinde mod
slutningen af historien, hvor afstanden
mellem praksis og lovgivningen om
den bliver større og større.

Den smukke start i nationalstaten
1900-1960
Vejledningslovens ‘fødsel’ starter smukt. Det rådgivende udvalg vedrørende den offentlige
arbejdsanvisning skriver i 1946
om behovet for vejledning:
”Industrialiseringen med de
mange forskellige specialer og
Demokratiseringen, som søger
at holde alle Fag aabne for Tilgang for alle, gør det efter Udvalgets Opfattelse paakrævet,
at Ungdommen, som i stadig
stigende Grad faar Frihed til
selv at vælge Erhverv, faar den
bedst mulige Hjælp og Vejledning ved dette Valg.
12
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Erhvervsvalget blev en ny udfordring, som udvalget betoner skal gribes
rationelt an: ”Ofte træffes Erhvervsvalget alene under Hensyn til den unges
tilfældige og øjebliksbestemte Lyst til et
eller andet Fag, uden at det har staaet
paagældende klart, at hans Evner til at
klare vedkommende Fag ikke svarer
til hans lyst. Eller den unge drives i sit
Valg af Erhverv af en Overbevisning
om, at visse Fag er ”fine”, andre ikke, at
visse Fag er typiske Mandefag, andre
Kvindefag m.v. I andre tilfælde foretages Valget af den unges Forældre ud
fra rene Traditionshensyn – maaske i
stærk Modsætning til den unges eget
Ønske, – uden at det tages i Betragtning, at paagældendes Evner og Anlæg

taler afgjort for at bryde Traditionen i
Slægten.”
Professor Dr. Theol. Hal Koch bliver
som formand for Ungdomskommissionen bedt om at kommentere udvalgets
arbejde. Han skriver: Erhvervsvalget
faar afgørende Indflydelse paa den unges økonomiske Kaar og dermed paa
hans Muligheder for Bosætning, Fritidsudnyttelse o.s.v. Spørgsmaalet om
Valg af det rette Erhverv har endvidere
stor Betydning for den unges psykiske
og fysiske Velbefindende og faar dermed Indflydelse paa hans samfundsmæssige Tilpasning”, og tilføjer, at
erhvervsvalget er lige betydningsfuldt
for mænd og kvinder, fordi kvinder
ikke længere er ”sysselsatte i forældrenes Hjem” til de gifter sig.
Hal Koch ser vejledning som
en win-win-profession for individ, samfund og ’næringsliv’: ”Misforhold i Forbindelse
med Ungdommens Arbejde (..)
kan i væsentlig Grad bidrage
til, at øge Skaren af den del
af Ungdommen, for hvilken
Samfundet maa træffe særlige
forsorgsmæssige, opdragende
og lign. Foranstaltninger. Hertil kommer, at legemlige eller
psykiske Defekter kan blive
Følgen af en forkert Placering
i Erhvervslivet.”. Hal Koch på-

// Efter 2004 henter lovgiver
i stigende omfang sin viden
om vejledning i konsulenthuse, som politikerne selv
udpeger som ’eksperter’. Vejledningsprofessionen taber
indflydelse.

Historisk

I andre tilfælde foretages Valget
af den unges Forældre ud fra rene
Traditionshensyn – maaske i stærk
Modsætning til den unges eget Ønske, –
uden at det tages i Betragtning,
at paagældendes Evner og Anlæg taler
afgjort for at bryde Traditionen i Slægten.
Uddrag af den smukke start i nationa lstaten 1900-1960

peger, at ”Næringslivet ud fra ganske
normale Effektiviserings- synspunkter
i langt højere Grad er begyndt og fremtidig formentlig i endnu højere Grad vil
interessere sig for en fuld Udnyttelse af
Arbejdskraften”.
’Betænkning af 1946’ dannede grundlag for den første lov i Danmark om
vejledning: Arbejdsministeriets ”Lov
nr. 86 af 31. marts 1953 om erhvervsvejledning”.
Loven etablerede en landsomfattende erhvervsvejledning for ungdommen: Dels en generel erhvervsoplysning, som skulle foregå i folkeskolen
for samtlige elever i afgangsklasserne,
dels en individuel erhvervsvejledning,
som skulle foregå på særlige afdelinger
under de offentlige arbejdsanvisningskontorer.
Loven justeres i 1961, hvor ”Lov Nr.
117 af 3. maj 1961 om erhvervsvejledning” fastslår, at ”Erhvervsvejledningen skal stå åben for alle aldersklasser
og ydes efter de samme grundprincipper”. Loven erstattede udvalgsstyringen i den første lov med ’Erhvervsvejledningsrådet’, som blev etableret
med en ambitiøs opgaveportefølje: At
bistå arbejdsminister, undervisningsminister og myndigheder, at foreslå
foranstaltninger og retningslinjer for
udvælgelse og uddannelse af vejlederpersonale, at følge myndigheder og in-

stitutioners samarbejde og at fremme
tilvejebringelse af egnet erhvervsvejledningsmateriale.

Vejledning i Velfærdsstaten
1960 - 2000

Efter den første lovgivning vokser vejledningsområdet inden og uden for
undervisningssektoren, og Erhvervsvejledningsrådet påpeger i 1978, at der
er brug for en samordning af de mange
vejledningsaktiviteter er, en koordinering af vejlederuddannelserne samt en
sikring af det nødvendige og tilstrækkelige informationsmateriale til brug i
vejlederarbejdet.
Rådet peger desuden på, at kvinders
øgede erhvervsfrekvens og den store
ungdomsarbejdsløshed stiller krav om
nye eller forstærkede former for indsats
på uddannelses- og erhvervsvejledningsområdet.
Arbejdsministeren nedsatte en arbejdsgruppe, som skrev ’Betænkning
nr. 900, 1980 om uddannelses- og erhvervsvejledning’. Arbejdsgruppen anbefalede, at der blev nedsat ’Et Centralorgan’, som kunne styre og koordinere
den parallelle og ukoordinerede vækst
af vejledningsinitiativer. Udvalgets anbefalinger dannede grundlag for LOV
nr. 276 af 10. juni 1981 om uddannelses- og erhvervsvejledning. Denne lov
etablerede ’Rådet for Uddannelses- og

erhvervsvejledning, R.U.E.’, som fik
til opgave at styre og koordinere udarbejdelsen af vejledningsmateriale,
rådgivning, samordninger, vejlederuddannelser og ligestillingsområdet på
landsdækkende niveau.

Omstilling til Konkurrencestaten
2000 - 2004

I 2000 drøfter Folketinget nødvendigheden af koordinering og synergi på
tværs i vejledningssystemet for at sikre,
at flere unge optages på og fuldfører en
uddannelse.
I OECD’s Guidance Policy Review i
2000-2002 anbefalede OECD Danmark
at øge styringen af vejledningsområdet, sikre et professionelt uddannelsesniveau, skabe systematisk evaluering,
kvalitetsudvikling og resultatvurdering, sætte fokus på de studerendes
karrierevikling og sikre videnbasering,
videnopsamling og videndeling i indsatsen.
Anbefalingerne genkendes i ”Lov
nr. 298 af 30/04/2003 om vejledning
om valg af uddannelse og erhverv”,
som flyttede ressortansvaret for vejledningslovgivningen fra Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. Loven fik virkning fra 2004. Rådstyringen
med R.U.E. blev erstattet af oprettelsen
af fire nye centrale styringsenheder:
Nationalt Dialogforum om vejledning, >>
VEJLEDEREN
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1953-1981

1981-2003

2003-2008

2008-2010

2010 -

Lov om erhvervs- vejledning.

Lov om uddannelses- og
erhvervsvejledning.

Lov om valg af uddannelse og erhverv.

Lov om vejledning om
uddannelse og erhverv.

Lov om vejledning om
uddannelse og erhverv
samt pligt til uddannelse,
beskæftigelse mv.

Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, KOT, UG.
Loven indførte et ’New Public Management styringskoncept’ med kontraktstyring, konkurrenceudsættelse
gennem udbud til private konsortier,
nationale mål, kvalitetssikringssystemer, løbende evaluering og rapportering i forhold til centralt fastsatte indikatorer og måltal. Udførelsen i praksis
blev samlet i to nye vejledningsinstitutioner: UU’erne og de Regionale Vejledningscentre. Vejledning blev afgrænset
og defineret til: Vejledning om valg af
uddannelse og erhverv, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse
og Vejledning om gennemførelse af uddannelse.

Vejledning? De unges valg? Eller de
unges pligter?
Med den markante titel på og sprogbruget i ”Lov nr. 641 om vejledning om
uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse mv.” kulminerer en forvandling af perspektiv og
syn på vejledning: 15-17-årige unge får
pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter
mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Kommunalbestyrelsen skal
’føre tilsyn med, at 15-17-årige unge
følger deres uddannelsesplan’ og kan
’træffe afgørelse om, at ungeydelsen
ikke skal udbetales’.

Vejledning i Konkurrencestaten
efter 2004

Ændringerne i lovgivningen i perioden
fremstår som en skæbnefortælling og
tabshistorie for vejledningsloven og
vejledningsprofessionen. Samlet set taber vejledningsloven i perioden:

Vejledningsreformen i 2004 var en
organisatorisk
kraftanstrengelse,
der samlede trådene og skabte et nyt
ambitiøst koncept for vejledning. På
samme tid åbnede vejledningsreformen imidlertid op for den stærke centrale styring, der kendetegner udviklingen efter 2004.
Herefter bliver loven en arena for politisk foretagsomhed. Loven kobles op
på navnlig beskæftigelseslovgivningen, men også lovgivningen om folkeskole og erhvervsuddannelser. Årlige
lovændringer øger lovens omfang og
kompleksitet og udfordrer professionens orienteringsevne og overblik.
Vejledningsprofessionens tab af fokus og identitet understøttes af lovens
mange navneændringer, som markerer
en rådvildhed om lovens kerne: Handler loven om Erhvervsvejledning? Erhvervs- og Uddannelsesvejledning?

Vejledningslovens historie
1946-2016

• Niveau: Loven bliver omfattende og
detaljeret, mister flyvehøjde og taber
retning.
• Tilgængelighed: Loven udvikler sig
til en forskrift for indviede eksperter.
• Subjektrolle: Loven gøres til genstand for anden lovgivning og andre
politiske formål.
• Værdier: ’Muligheder’ og ’medspil’ erstattes af ’rettigheder’ og ’sanktioner’.
• Omfang: Loven taber starten på det
hele, den almene erhvervs- og karrierevejledning.
Magt og råderum over vejledningens
ledelse og udførelse tages i stigende
omfang fra vejlederne og vejledningsprofessionen og lægges i hænderne på

// Frisættelsen af det enkelte individ i
udviklingen fra det fællesskabsøgende
velfærdssamfund til det individcentrede
konkurrencesamfund øger risikoen for
’ansvarsløs’ adfærd i en ’rettighedskultur’.
14
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den politiske styring. Styringen ændres
i perioden fra udvalgs- og rådsstyring
med professionen som både styringsog høringspart over en New Public
Managementstyring NPM med professionen som udførende aktør til en
Konkurrencestatsstyring, hvor professionen reduceres til styret leverandør.
Efter 2004 henter lovgiver i stigende
omfang sin viden om vejledning i konsulenthuse, som politikerne selv udpeger som ’eksperter’ og videnleverandører.
Vejledningsprofessionen taber indflydelse. Betænkning og kommissionsarbejde, hvor professionen var repræsenteret som udvalgsmedlemmer og
høringspart erstattes af konsulentrapporter og politiske aftaler, som gennemføres uden inddragelse af professionen.
Vejledningshistorien efter 2004 illustrerer eksemplarisk Ove Kaj Pedersens beskrivelse af de nye politiske
styringsredskaber i konkurrencestaten.
Store institutionsreformer, koordinering af flere politikområder, ressourcefordeling med fokus på den nationaløkonomiske konkurrenceevne,
adfærdspolitikker og kobling af embedsmænds interesser til politiske mål
i Udviklings- og resultatkontrakter.
‘Politisk design’ som udviklingsdynamo erstatter i tiden efter 2004 sektorgroet ‘knopskydning’.

Hvor står vi, og hvor skal vi hen

I udviklingen fra Hal Koch over NPM
til Konkurrencestaten har styringen taget råderummet ud af ledelsen.
Vejledningslovens historie er en vinderhistorie for lovgiver i forhold til det
nye politiske projekt efter 2000, hvor
det politiske mål om at skabe komparative fordele for at opbygge og sikre
national konkurrencedygtighed underordner alle andre politiske mål. Her
er ’den uendelige reform’, den politiske
måde, som staten organiserer og styrer
på. Her er fokus på det lange perspektiv og på adfærdsregulering, så staten
kan sikre, at nuværende unge bliver
fremtidens produktive og selvforsørgende, voksne erhvervsudøvere.

Historisk

Foto: Colourbox

Men vejledningslovens historie kan også
læses som en begyndende tabshistorie for
politikerne, som bringer sig selv i en situation med ansvar for en stadig mere
kompliceret detailstyring og tilsyn
med aktørerne, som begrænser politisk energi og kraft til de nationale
og globale politiske opgaver, befolkningen med rette kan forvente
af sine politikere.
Professionen er fanget mellem
frisættelse, ansvar og kontrol. Vejledningsinstitutionerne og vejlederne
underlægges krav om konstant institutionel transformationsevne
og omringes af styrings-, kontrol- og incitamentssystemer.
Det professionelle skøn
som varetages af uddannede fag-professionelle,
som er den bærende idé i
velfærdssamfundets indsats,
er i alvorlig risiko for at blive erstattet af fastsatte kvalitetsstandarder, som kontrolleres af
reguleringsinstitutioner ofte uden den faglige
indsigt.
De vejledningssøgende er fanget mellem
ansvarsløshed og magtesløshed. Frisættelsen
af det enkelte individ i udviklingen fra det
fællesskabsøgende velfærdssamfund til det
individcentrede konkurrencesamfund øger
risikoen for ’ansvarsløs’ adfærd i en ’rettighedskultur’. Den bekymring afspejler
sig tydeligt i lovgivningens kontrolfokus
efter 2004.
Men statens fokus på at optimere nationens konkurrenceevne risikerer at overskride en ‘naturgrænse’ og sætte
sin befolknings trivsel over styr og svækker derved i realiteten sit konkurrencegrundlag. De mange rapporter om de unges mistrivsel, den øgede brug af
medicin for at leve op til uddannelsesmålene, de stigende tal for depression,
diagnoser og selvmord kan være et signal, som man ikke kan tage alvorligt nok.
Det er tid at gentænke Hal Koch og Ungdomskommissionens anbefalinger fra
1946 og indtænke dem i den videre udvikling af vejledningslovgivningen.

Nationalstaten Velfærdsstaten
	Ca.1900-1960	Ca. 1960-2000

Konkurrencestat
2000-2004

Styringsform	Udvalgsstyring.	Rådsstyring.	New Public Management.
Vejledning	Frigørelse	Velfærdsgode	Offentlig service

Kilder:

Etablering af en offentlig Erhvervsvejledning. Udtalelse fra Ungdomskommissionen samt Indstilling
afgivet af det af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte raadgivende
Udvalg vedrørende den offentlige
Arbejdsanvisning. J.H. SCHULTZ
A/S, Universitets-bogtrykkeri,
København 1946.
Betænkning nr. 900, 1980 om uddannelses- og erhvervsvejledning.
Beslutningsforslag nr. B 131: Forslag
til folketingsbeslutning om oprettelse af en ny institutionsuafhængig
uddannelses- og erhvervsvejledning,
fremsat 28/3 2000.
2005. LOV nr. 523 af 24/06/2005.
(AF. Beskæftigelsesindsats). 2006.
LOV nr. 314 af 19/04/2006. (Inddragelse af forældre i vejledningen af de 15-17-årige). f. Lov
nr. 559 af 6/06/ 2007 (Tidlig
vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget
opsøgende vejledning m.v.,
uddannelseskrav til vejledere).
2008. LOV nr. 544 af 17/06/2008.
(Sammenhæng i vejledningsindsatsen, gennemførelsesvejledning m.v.).
2009. LOV nr. 354 af 06/05/2009.
(Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan).
Ove Kaj Pedersen, Konkurrencestaten, Hans Reitzels forlag, Kbh. 2011.

Forfattere

Marianne la Cour Sonne, diplomstuderende på UCC, Diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning. Projektkoordinator, Danmarks Lærerforening.
Lis Boysen, lektor og udviklingskonsulent, Videreuddannelsen, Skole,
uddannelse og Vejledning. Professionshøjskolen UCC

Konkurrencestat efter
2004
Konkurrencestatsstyring.
Kontrolleret leverance
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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

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
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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

klummen

Vejlederens faste klummepanel består af:

Tekst //
HANNE PAUSTIAN TIND

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved
EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC,
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.
De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning.

Arbejde?
Nej tak,
ikke lige nu...
Vi har brug for at de unge forstår, at det er arbejde,

selvforsørgelse, uafhængighed og selvbestemmelse,
der er den bærende dagsorden ind i voksenlivet

// Al den snak om uddannelse har
vist taget overhånd, hvis de unge
ikke forstår, at uddannelse kun er
et middel til at kunne skaffe sig et
arbejde, så man kan forsørge sig selv.
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klummen

I

de seneste år har jeg set en ny tendens. Produktionsskolen har sværere
og sværere ved at motivere eleverne til
at komme i praktik. De unge foretrækker at blive i det sociale fællesskab og
det kendte praksismiljø på skolen fremfor at skulle ud på en almindelig arbejdsplads og udføre et almindeligt arbejde sammen med almindelige voksne
mennesker. Selvfølgelig generaliserer
jeg nu, for der er skam også produktionsskoleelever, der meget gerne vil i
praktik. Men jeg vil alligevel påstå, at
tendensen er klar.
Jeg har oplevet unge mennesker sige
nej til muligheden for lønnet arbejde,
sågar sige nej til en praktikplads til en
erhvervsuddannelse, fordi de hellere
vil være sammen med vennerne, og
fordi ”det med at arbejde ikke lige er
mig lige nu”.
Så er det, at jeg som vejleder tænker,
at vi vist har forsømt at forklare de
unge, hvad overgangen til voksenlivet
egentligt går ud på. At det handler om
at kunne komme til at forsørge sig selv,
så man kan blive fri og uafhængig og
selv bestemme de mål, man sætter sig.
Så er det jeg som ”uddannelses”-vejleder tænker, at alt den snak om uddannelse vist har taget overhånd, hvis de
unge ikke forstår, at uddannelse kun er
et middel til at kunne skaffe sig et arbejde, så man kan forsørge sig selv, og
at man godt må tyvstarte og begynde at
arbejde inden, man finder ud af, hvad
man vil uddanne sig til.

Lige så fint at arbejde sig op

Jeg tror, at vi skal til at sadle om i vejledningsindsatsen over for de unge. At vi
igen skal til at fortælle, at det er fint og
godt at have et arbejde. Et hvilket som
helst arbejde. At det at gøre sig erfaringer i et arbejdsforhold og lære på den
praktiske måde er ligeså værdifuldt
som at uddanne sig ved at lære på den
skolebaserede måde. At man også kan
uddanne sig rigtig godt i et arbejdsforhold og arbejde sig op fra bunden af og
gøre karriere. At der er to spor, man
kan vælge at gå ad, den skolemæssige
og den praktiske, alt efter temperament
og lyst.
At det er ligeså godt og værdifuldt at
starte med et ungarbejderjob, tage en

erhvervsuddannelse og slutte med en
HD eller en MBA på Cambridge, som
det er at gå på gymnasiet og derefter
fem år på universitet for at ende på
samme uddannelsesniveau. Det er ikke
forskellen i status, der er nævneværdig, det er mere forskellen i at den ene
har en studiegæld på 150.000 kr. efter
8 år på SU, SU-lån og forældrealmisser,
mens den anden er etableret i lederstilling med hus, bil, frynsegoder, pensionsordning og løn på den gode side af
500.000 kr. plus betalt efteruddannelse.

Karrierevej gennem arbejde

Vi skal til at åbne de unge og deres
forældres øjne for erhvervslivet som
uddannelses- og karrierevej, som et

Jeg ved godt, at
regnedrengene i Finansministeriet ikke
er glade for dobbeltuddannelse, men erhvervslivet og vores
konkurrenceevne er
vilde med faconen.

//

alternativ til den traditionelle vej via
gymnasiet og en højere læreranstalt,
som det vist nok hed så flot i gamle
dage. Vi skal have præciseret, at de 60%,
som det brede flertal på Christiansborg
gerne ser tager en videregående uddannelse meget gerne må have gjort det via
arbejdssporet og en diplom eller masteruddannelse som arbejdsgiverbetalt
deltidsstudium svarende til bachelor
og kandidatniveau.

Neutral og upolitisk vejledning

Jeg vil faktisk selv til at være civil ulydig. Jeg vil ikke længere sige til de unge
mennesker, der så gerne vil have en
gymnasial uddannelse og til deres for-

ældre, at ”så skal I studere på en videregående uddannelse bagefter”.
Nej, jeg vil i stedet sige til dem, at det er
godt at tage en gymnasial uddannelse,
hvis man er helt vild med at studere, og
kommer man på andre tanker undervejs, så tag fat på arbejdssporet. Evt. i
de 1-2 år du alligevel vil fjumre rundt,
inden du vil i gang med at studere.
På den tid kan du faktisk nå at tage
en hel erhvervsuddannelse inden for
handel, kontor, finansiering mv. fordi
du kan tage grundforløbet på 5-10 uger
som netbaseret undervisning og herefter en læretid på 2 år som en fremragende start på en arbejdskarriere.
Jeg ved godt, at regnedrengene i Finansministeriet ikke er glade for en
sådan dobbeltuddannelse, men erhvervslivet og vor konkurrenceevne er
vilde med faconen. Og det er min lod
at fortælle de unge om de muligheder,
de har, og være institutionsuafhængig,
neutral og for egen regning nu også
upolitisk.
Vi har brug for at de unge forstår, at
det er arbejde, selvforsørgelse, uafhængighed og selvbestemmelse, der er den
bærende dagsorden ind i voksenlivet. Og
at der er et praksisspor, der på alle måder
er et meget smart alternativ til den skolebaserede vej. Og at det faktisk kan være
temmelig genialt at starte sin erhvervskarriere med en erhvervsuddannelse og
en arbejdsgiverbetalt og lønnet efteruddannelse, der rækker ligeså langt ind i
himlen som en lang skolevej med dertilhørende gæld som en slags udskudt arbejdsstart med minuspoint.

Kvikstart til studenter

Jeg kunne ligeledes ønske mig, at de
tekniske erhvervsuddannelser på samme måde fik en studenter-kvikstart
med et afkortet grundforløb på for
eksempel fem ugers intensiv fagrettet
undervisning, så man hurtigt kunne
komme i læreplads inden for de brancher, hvor industrien mangler arbejdskraft. Så ville en erhvervskarriere blive
langt mere interessant for de mange
studenter, der alligevel ikke tænder
helt vildt på at skulle studere og måske
derfor ikke har opnået et tilstrækkeligt
fagligt niveau til at nørde igennem på
bogform.
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Bæredygtighed

TEKST //
Ida Andrén Hagmayer, MA i vejledning og oplægsholder og
Dorthe Rozalia Horup, Specialkonsulent og Karrierevejleder, KU.

Grøn og bæredygtig vejledning
Findes der noget som bæredygtig vejledning? Og kan den fås i en grøn version?
Her tager vi et nærmere kig på om vejledningen kan fokusere mere det sunde
liv og bæredygtighed

B

æredygtighed og grøn omstilling
dukker op overalt i den offentlige
debat. Om alt lige fra økonomi over
klima til menneskers samvær. Så måske skal begreberne også integreres i
vejledningen, men hvordan gør man
lige det?
I en aktuel debat, hvor unge presses
til at træffe velovervejede, fremtidssikrede valg, kan nogle – læs politikere –
måske komme til at glemme, at livet og
fremtiden er svært at spå om. Og at det
ændrer sig undervejs.

Holistisk og bæredygtig
vejledning

Måske skal vi – også som vejledere – begynde at tænke mere i hele liv, i stedet
for at kun at fokusere på uddannelsesog arbejdslivet ud. Altså en mere holistisk tilgang til vores vejledning, hvor
vi eksempelvis også inddrager geografi, bopæl, ønsker om bopæl, fællesskaber, teknologisk udvikling. Altså ægte
inddrage, ikke bare som noget man da
også lige kan overveje. Derved kunne
man måske være med til at skabe mere
bæredygtige og meningsfulde karrierer
og liv. Det hænger jo sammen: Karriere
og liv.
Vi kunne også meget konkret og lidt
lavpraktisk overveje, hvilke karrieremuligheder klima- og miljøudfordringerne byder på? Kort sagt overveje verdens betydning for os – og omvendt.
Jeppe Læssøe, professor mso, DPU,
beskriver i sin aktuelle tekst: “Den so20
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vende Kæmpe”, uddannelsessektorens
potentiale til inddrage og fremme bæredygtighed.
“I forsøget på at følge med i den globale konkurrence udfordres de sociale
velfærdssystemer og den individuelle
livskvalitet yderligere. Som reaktion
herpå bliver bæredygtighed et bredere
begreb for det at holde sammen på samfundet og os selv gennem omstillinger,
der samtænker økonomiske, sociale,
kulturelle og miljømæssige perspektiver. Uddannelse vil få en væsentlig
rolle heri.”
Vi synes, det er en spændende vinkel
at inddrage ”Bæredygtig vejledning” i
vejledningslandskabet, og se på, hvorledes vi som vejledere kan påvirke
klodens fremtid i en grønnere og mere
bæredygtig retning. Det er store ambitioner og et bidrag gennem vejledningen skal selvfølgelig ske på det nære
niveau, der, hvor vi møder de vejledningssøgende på en relevant og meningsfuld måde.

Et cirkulært karriereliv

Hvordan kan bæredygtig karrierevejledning spille ind i temaer som overforbrug, usund vækst, sociale problemer
og sundhedsproblemer - både på det
personlige, men også samfundsmæssige plan?
Hvordan kan bæredygtig vejledning
bidrage mere til den sunde vækst som
Steen Hildebrandt efterlyser og refererer til i artiklen ” Vi styrer mod kata-

strofen”, hvor den gode vækst også er
”dannelse, lykke og livskvalitet”. Og
er verdens klimaproblemer nu så præsente, at vi skal til at lave egentlig grøn
vejledning?
Kan bæredygtig eller grøn vejledning føre til den ønskede immaterielle vækst, der skulle føre til en større
mental livskvalitet, ifølge Steen Hildebrandt?
Et bud på bæredygtig vejledning kan
være at skelne mellem det lineære og
det cirkulære karriereperspektiv. Med
et lineært karriereforløb refererer vi til
klassisk tænkning, hvor ordet karriere
associeres med højere løn, mere ansvar,
finere titel, status, lederstillinger og arbejdsuger på 60-80 timer.
Og med cirkulært karriereperspektiv taler vi om karriereveje, der kan gå
i mange flere retninger, også i samspil
med andre ting for eksempel livsfaser
og personlig udvikling udenfor arbejdslivet.
Mange er selvfølgelig stået af karriereræset undervejs. Men for mange er
der stadig en gældende diskurs om et
lineært karriereforløb, som det ideelle
mål. Dette italesættes for eksempel, når
en liberal tænketank begynder at måle
uddannelseskvalitet og relevans på
livsindkomsten, og dette igen forbindes
med unges karrierevalg og en tilskyndelse til at vælge ud fra materielle parametre som livsindkomst. Her er livsindkomst forstået som den traditionelle
gamle ”vækstdiskurs”. Materiel vækst

bæredygtighed

// Målet er at skabe flere karriereliv, som
ikke medfører stress, udbrændthed, sociale
problemer som skilsmisser, ensomme
børn af hårdtarbejdende karriereforældre
og andre fysiske og psykiske afledte
problemer.

og forbrug skal løse alle problemer.
I den diskurs overser man det hele liv
samt modreaktionen fra økonomer, der
peger på at forbrugsvækst er misforstået som eneste løsning på fremtidens
udfordringer.

Målet er at skabe flere karriereliv,
som ikke medfører stress, udbrændthed, sociale problemer som skilsmisser, ensomme børn af hårdtarbejdende
karriereforældre og andre fysiske og
psykiske afledte problemer.

Bæredygtig, cirkulær vejledning

Den grønne vejledning

En måde at se bæredygtighed på i karrierevejledningen er ved at bruge det
cirkulære karrierebegreb. Cirkulære
karrierebevægelser kunne eksempelvis
være, når en person skifter fra en lederfunktion til fagspecialist for måske
senere igen at indtræde som leder. Eller
at man vender tilbage til en tidligere arbejdsplads for en periode. Eller vælger
at skrue op og ned på arbejdstiden for
at få bedre tid til familielivet, fritidsinteresser eller sig selv. Dermed bliver
karrieren ikke kun en stejl kurve indtil
den ender brat i slutningen af arbejdslivet, men en bevægelse der afspejler det
hele menneske med et sundt privatliv,
hvor der også er tid til udfoldelse og
relationer.

Spørgsmål i en bæredygtig
vejledning
Hvilken betydning har ønsket om en toplederstilling for et familieliv og ægteskab
og hvordan forestiller du dig at håndtere
det? Hvordan hænger en international karriere med stor rejseaktivitet sammen med
helbred og familieliv?

Den grønne del af vejledningen synes
vi straks er sværere at håndtere, men
ikke mindre vigtig. Her drejer det sig
om emner som klima og miljø. Og måske skal den indlejres i andre temaer for
at give mening for den enkelte vejledningssøgende?
Vi vurderer, at ved at gå mere ind i
en holistisk tilgang, hvor privatliv og
arbejdsliv er gensidigt forbundet også
med den omgivende verden, så kan
man komme tættere på at opnå ”dannelse, lykke og livskvalitet” i alle livets
forhold.
En sådan bæredygtig, grøn og livslang karrierevejledning medfører, at vi
som vejledere også inddrager aspekter
af, hvad den vejledningssøgende øn-

Grønne vejledningsspørgsmål
Hvad skal dit arbejdsliv indeholde? Hvem
eller hvilken sag arbejder du for? Hvilket
aftryk sætter du i verden? I overført
betydning, såvel som helt konkret?
Hvordan hænger din livsførelse sammen
med din karriere? Hvem har din indsats
betydning for? Din familie? Danmark?
Verden?

sker af sit liv på den lange bane. Dette
stiller utvivlsomt større krav til en vejleders filosofiske, etiske og psykologiske kompetencer.
Der er mange flere aspekter, som vi
ikke har plads til her at komme ind på
her. For eksempel hvilke spørgsmål
inden for bæredygtighed eller grøn
vejledning, der passer til hvilke alderstrin og livsfaser. Et er dog sikkert; den
cirkulære, bæredygtige og grønne vejledning åbner mange nye – og gamle
– temaer i vejledningsrummet. Grøn
vejledning kan tage fat i de temaer og
problemstillinger, der er mest aktuelle i
forhold til livets faser og personlig udvikling.
Kære vejledningskollega – hvordan
kan bæredygtig og grøn vejledning se
ud i din sektor? Hvad er dit næste træk?

Kilder

Vi har hentet inspiration hos Peter Plant,
Jeppe Læssøe og Steen Hildebrandt.
”Vi styrer mod katastrofen” af Steen Hildebrandt, DM.dk. Faglig udvikling, 2016.
“Den sovende kæmpe” af Jeppe Læssøe, i
Antologien Livet Efter Væksten,
”Samfundsvisioner i en omstillingstid”,
Forlaget Hovedland, 2016.
VEJLEDEREN
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Debat

TEKST //
LIS BROK-JØRGENSEN,
BESTYRELSESMEDLEM I DANMAR K S VEJLEDERFORENING

Ro på
D

et var overskriften i et opslag på
facebook midt i august. Ro på!
Det var SF, der i forbindelse med sit
sommermøde, præsenterede en Ropå-reform. Her var hovedbudskabet, at
vores samfund skal ned i gear. Som Pia
Olsen Dyhr, formanden for SF, udtrykte
det: Vi skal væk fra konkurrencestat og
præstationsræs og i stedet fokusere på
at få et bedre liv. Hvilket betyder, at
familielivet, arbejdslivet og studielivet
skal forbedres for alle. Hun begrundede det blandt andet med dette udsagn:
”Der er nogle af de her perfekte 12
tals-piger, som egentlig gør alt, hvad de
kan for at være perfekte, men som alligevel ender med at gå ned med stress,
angst eller panik.”
Jeg kan kun være enig i, at vi kan
trænge til at få ro på, når det gælder
præstationsræset og karakterræset indenfor uddannelsesverdenen. Det er
kommet ud af en tangent, som ikke er
sundt for nogen af os. Vi skal da (igen)
have ro til fordybelse, hvor det er ok at
dvæle ved et emne, få det godt gennemarbejdet ved at få det belyst fra flere
sider, og efterfølgende få det afprøvet
i virkeligheden. Det sidste kunne mit
gamle skolelærer-hjerte godt lide at
høre, for det kan opøve mange kompetencer hos eleverne, både faglige, sociale og personlige.

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
22
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Hvis vi nu leger med tanken om, at
SF får de andre partier på Borgen med
på en ´Ro-på-reform´, kunne man så
forestille sig, at politikerne denne gang
ville give ro til, at de nye tiltag, en reform jo altid bringer med sig, kan blive
implementeret i ro og mag? Og først
blive evalueret efter tiltaget har haft
mulighed for at blive afprøvet i mindst
to omgange? Kunne man også forestille
sig, at der kom så meget ro på, at der de

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

næste par år ikke kom nogle ændringer
i love og bekendtgørelser indenfor vejledning, så vi kan få ´arbejdsro´?
Der er nemlig lige kommet ændringer i tre bekendtgørelser før ferien, som
er trådt i kraft pr. 1. august. Og jeg véd
at der kommer én igen i 2018.
Så der er vist lidt lang udsigt til Ro på!
Men man må da altid have lov at håbe.
Så Ro på!

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

kontakt@tolneefterskole.dk

LINJEFAG FOR ALLE
På Halvorsminde Efterskole & Fri Fagskole
har alle elever to linjefag
Art of Dance
Billedkunst
Bordtennis
Challenge
Fitness
Fodbold
Foto og film
Golf
Gymnastik
Håndarbejde
Håndbold
Musik
Psykologi og filosofi
Svømning
Spansk
Træ og metal

HALVORSMINDE.DK

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Uddannelses-, beskæftigelsesog botilbud til unge med
særlige behov

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

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

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ;
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug;
og Motor- & Metal.
• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte
beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge,
der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
• Ressourceforløb
Scan koden og se film
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk
kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

Internationalt

Tekst //
C ARLA TØNDER JESSING ,
NÆSTFORMAND I DANMAR K S VEJLEDERFORENING

Beskæftigelse
frem for uddannelse

Her ses de danske deltagere ved symposiet i Seoul
ved ICCDPPs velkomstreceptionen søndag aften, den
18. juni: Fra venstre: Steffen Jensen, bestyrelsesmedlem i ICCDPP, Sidsel Daubjerg Overgaard, Studievalg
i Århus, Katja Munch Thorsen, formand for Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, Anne
Larsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og
undertegnede Carla Tønder Jessing, næstformand i
Danmarks Vejlederforening.

Indtryk fra ICCDPPs 8. internationale symposium i
Seoul Sydkorea, 18.-21. juni 2017

T

emaet for ICCDPPs 8. symposium
var ”Career Develpoment: At the
Crossroads towards Relevance and Impact” (”Karriereudvikling: Ved korsvejene mod relevans og virkning”).
Under det overordnede tema var der
defineret fire undertemaer, som alle
lande på forhånd havde indsendt landerapporter med nationale svar på.
Vi var omkring 100 deltagere fra 26
lande. Til forskel fra en konference arbejder man meget mere i grupper på et
symposium og - meget vigtigt - på tværs
af landene.
Mandag formiddag hørte vi tre meget interessante og oplysende oplæg
om aktuelle ændringer i arbejdsmarkedsstrukturerne, som har og får stor
betydning for karrierevejledning af
unge og voksne: Fænomener som prekariat, robotisering og teknologiudvikling. Wendy Hirsh fra Cambridge University holdt et spændende oplæg med
fokus på karrierevejledning af voksne
– set i forhold til både arbejdsgivere og
ansatte. Hun fremhævede, at det er en
vejlederopgave at gøre det let for ar-
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Mandag eftermiddag var det symposiets tema 1 og 2, som grupperne arbejdede med: ”Understanding how work
opportunities are changing” og ”Ensuring that content and delivery of career
development programs and services
are relevant considering the changing
work opportunities”.
Efter en festlig middag mandag aften med indlagt karaoke fortsatte vi på
symposiets anden arbejdsdag med at
arbejde med symposiets 4 temaer, nu
tema 3 og 4: ”Improving career practitioner training and practice” og ”Reforming career services in education and
labour to focus on career competencies
and successful transitions”.
Wendy Hirsh, University of Cambridge.

bejdsgiverne at arbejde med karriereudvikling for medarbejderne. Hendes
og øvrige oplæg kan findes på ICCDPPs
hjemmeside.
Efter disse oplæg arbejdede vi i de nationale grupper med spørgsmålet om,
hvordan arbejdsmarkedsforandringerne viser sig i de forskellige lande.

Forskelle landene imellem

Vi danske deltagere var i forskellige
grupper - i min gruppe var deltagerne
fra følgende lande: Korea, Australien,
Fillippinerne, England, Norge, Finland
og Danmark, og vores facilitator var fra
Østrig. En sådan sammensætning giver
både indsigt i landenes meget forskellige vejledningssystemer og -tænknin-

internationalt

parathedsvurdering i folkeskolen, og i
karrierelæring i gymnasiet.
5) Obligatorisk praktik/brobygning
for alle elever i de gymnasiale uddannelser i relation til både uddannelse og
beskæftigelse.

Hvordan kan vi så arbejde for
handlingsplanen?

Den danske gruppe samt en deltager fra Saudi-Arabien.

ger, og det giver vanskeligheder med
at formulere fælles handlingsforslag.
Eksempelvis har regeringen i Norge
vedtaget en national strategi for kompetenceudvikling (The Norwegian National Skills Policy Strategy 2017-2021),
der omfatter et udbygget og forbedret
system for livslang vejledning. Fem
ministerier og arbejdsmarkedets parter
står bag strategien. Strategien kan læses her: goo.gl/TK8Uey

Overgangsfærdigheder

Tirsdag eftermiddag arbejdede vi i nye
grupper med tema 4, startende med
et oplæg om reform af den koreanske
vejledningsstruktur, med fokus på uddannelse, velfærd og beskæftigelse, og
derefter præsentation af hovedtræk i
landerapporterne om tema 4.
Det var bl.a. Raimo Vourinen fra Finland, som mange i Danmark kender,
der præsenterede disse hovedtræk.
I gruppen havde vi fokus på transition skills (overgangsfærdigheder):
Hvad består de af, hvordan defineres
de, hvorfor er de vigtige? Set fra Cambodia, Canada, Singapore, Irland, Finland og Danmark.
Tirsdag aftes var sidste aften på
symposiet, og der var igen en festlig
begivenhed med en udendørs stående
buffet i smukke omgivelser og med
mulighed for at blive fotograferet i en
traditionel koreansk dragt!

lederforeninger. Kommunikéet kan læses her: goo.gl/bbSz1X

Nationale handlingsplaner

Til slut udarbejdede vi i hver landegruppe en handlingsplan. Det vil sige,
vi fem fra Danmark udarbejdede en
fælles handlingsplan for arbejdet efter
symposiet og fremlagde det for plenum. Handlingsplan har følgende 5
punkter:
1) Vejledningen skal have større fokus
på beskæftigelse end aktuelt (hvor der
er mest fokus på uddannelse), herunder
fokus på at arbejde kan føre til uddannelse og omvendt.
2) Der skal skabes evidens for vejledningens virkninger, kvantitativt og
kvalitativt.
3) En reform af voksenvejledningen.
4) Bedre samarbejde mellem alle aktører i uddannelse og karrierevejledning
(med respekt for forskellige kvalifikationer og kompetencer), herunder kvalificering af de lærere, som er involveret
i Uddannelse og Job og uddannelses-

Punkt 2 og 3 er allerede med i Danmarks Vejlederforenings formål, og vi
har i årevis, i ministerielle og andre
fora plæderet for en voksenvejledningsreform og for dansk forskning
i vejledningens virkninger. Det vil vi
fortsætte med, og vi vil sætte fokus på
beskæftigelsesperspektivet i vejledningen gennem indlæg i vores magasin
Vejlederen og på vores hjemmeside.
Endelig vil vi fremme samarbejdet
mellem vejledningsaktører og udbredelse af praktik og brobygning i ungdomsuddannelserne gennem de udvalg og samarbejdsrelationer, vi er del
af, herunder gennem samarbejdet med
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.
Afsluttende: Det var et yderst koncentreret symposium med så mange skarpe og vigtige indlæg og diskussioner, at
det er noget af en opgave at få omsat det
hele. Der er publiceret mange væsentlige og brugbare materialer fra symposiet, også for os i Danmark, blandt andet
den ”Ressource Book”, alle deltagerne
fik udleveret. Alle disse materialer kan
findes på iccdpp2017.org/ under Key
Outcomes og Ressources.
En film med resumé af hele symposiet
kan ses her: iccdpp2017.org/ (17 min.).
ICCDPP er en forkortelse for: International Centre for Career Development
and Public Policy.

Den danske gruppe i koreanske klæder!

Fælles kommuniké

På symposiets sidste dag. Her arbejdede vi først med et fælles kommuniké på
baggrund af symposiets 4 temaer.
Kommunikéet indeholder vigtige
anbefalinger til de deltagende lande,
og de er meget relevante både for vejledningen i Danmark og for vores vejVEJLEDEREN
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Tekst //
3 X R : RIE THOMSEN, R ANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet.
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.

Show me what you’re made of
og jeg skal gi’ dig karrierekompetence
Engelsk BBC-serie om unge, der besøger virksomheder med lavtløns-

jobs samt et norsk-dansk inspirationshæfte til udvikling af karrierekompetence tilbyder god, refleksiv vejledningskombination

H

vordan får børn og unge – og
voksne for den sags skyld - indsigt
i arbejdslivets mangfoldighed og i de
mange forskellige slags job der findes?
Hvordan understøttes børn og unges
erfaringsdannelse og refleksion over
uddannelse, arbejde, andres og egne
perspektiver og interesser – og over sig
selv? Begge dele kan den britiske BBC
udsendelsesrække – Show me what
you’re made off – bidrage til.
I hver episode tager den populære
britiske tv-vært Stacey Dooley fem
børn i 14-års alderen med rundt til forskellige virksomheder i Storbritannien.
De besøger eksempelvis et busselskab,
som rengør Londons røde busser om
natten, og de kommer også til en fabrik
i Grimsby på østkysten, der forarbejder
og pakker fisk.
I hver udsendelse skal børnene prøve
kræfter med arbejdet på virksomheden, hvor de løbende får feedback på,
hvordan de klarer opgaverne.
Udsendelserne, der er krydret med
lidt
drengene-mod-pigerne-konkurrence, giver indsigt i, hvilke jobs, der
bidrager til, at vores allesammens hverdagsliv glider lidt lettere, og hvad der
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ligger i de jobs. Mange af de portrætterede job er fysisk hårde, kolde, beskidte,
rutineprægede, med lav løn og skal ofte
udføres udenfor det man kender som
almindelig arbejdstid.

Oplagt til refleksiv vejledning

Udsendelserne giver glimrende mulighed for at drøfte spørgsmål som;
hvordan forskellige jobs er vigtige for
samfundet, hvad der på de forskellige
virksomheder kræves for at kunne udføre et godt stykke arbejde, hvordan
det er at arbejde om natten og hvad
det kræver, hvordan arbejdstider har
betydning for den øvrige del af tilværelsen, hvad der karakteriserer et godt
samarbejde, hvordan påklædning, hår
og makeup har betydning for det arbejde man skal udføre, prestige, respekt
for forskellige job, hvordan forskellige
typer af job aflønnes (og rimeligheden i
det), arbejdsmiljø, ledelse, og grunde til
at gå på arbejde.
Udsendelserne kan også lægge op
til refleksioner over spørgsmål som:
På hvilke måder jeg ville være god
til dette job, og på hvilke områder jeg
ville skulle udvikle mig for at kunne

varetage dette job, og over hvordan de
færdigheder og kompetencer man skal
have i de portrætterede jobs vil være af
betydning i andre jobs.
Spørgsmål som de ovennævnte er
anderledes end spørgsmål, der lægger
op til afgrænsning og vurdering – for
eksempel et spørgsmål som: Er dette
job noget du kunne tænke dig? Hvortil
mange børn og unge måske umiddelbart ville svare: Nej, det er det ikke!

Ny inspiration til karrierelæring

I forlængelse af de nævnte eksempler
på spørgsmål, der potentielt åbner op
for undren og nysgerrighed og lægger op til refleksion, vil vi henlede opmærksomheden på et materiale, der er
udarbejdet i et dansk – norsk samarbejde: ”På vej mod karrierekompetence –
Inspirationshæfte med spørgsmål som
understøtter karrierelæring”.
Hæftet har til formål at inspirere til
spørgsmål, der understøtter nysgerrighed og refleksion omkring uddannelse,
arbejde, sig selv og sammenhængen
med øvrige liv. Det vil sige spørgsmål,
der kan understøtte karrierelæring og
udvikling af karrierekompetence, frem

3 x R anmelder

for spørgsmål der i højere lægger op til
vurdering og lukker ned for yderligere
undersøgelse og refleksion.

God vejledningskombination

Hæftets første del rummer forslag til
spørgsmål, som vejleder, andre fagpersoner og forældre kan stille og facilitere
drøftelse af – i tilknytning til forskellige vejledningsaktiviteter.
Hæftets anden del præsenterer teori
omkring karrierelæring og karrierekompetence, refleksion og spørgsmålstyper, som kan inspirere i arbejdet med
at videreudvikle spørgsmål, der understøtter karrierelæring i forhold til de
personer, der skal vejledes.
Både BBC-udsendelserne og hæftet
med inspirationsspørgsmål kan inspirere i tilrettelæggelse og gennemførelse
af vejledningsaktiviteter. De engelske
udsendelser kan eksempelvis også
indgå i engelskundervisning og på den
måde bidrage til at integrere emnet
”uddannelse og job” i faget.

BBC-udsendelser:
Du finder BBC’s udsendelser ”Show me
what you’re made of” på YouTube
Besøg på busrengøringsselskab:
goo.gl/Nmu8mn
Besøg på fiskefabrik:
goo.gl/nGfpa4
Andre udsendelser, der desværre ikke har
adgang fra Danmark, rummer besøg på en
æggepakningsfabrik, en sandwichproduktion,
en jordbærvirksomhed, en kosmetikfabrik
samt en sko- og tekstilvirksomhed i UK.

Susan Hove, UU-koordinator, UU Silkeborg
Iben Bak Larsen, UU-vejleder, UU Skanderborg-Odder
Trine Rosenbæk, Souschef, UU Vejle
Lene With, UU-vejleder, UU Sjælsø
Bo Klindt Poulsen, lektor ved VIA og ph.d.
studerende ved Aarhus Universitet
Randi Boelskifte Skovhus, lektor ved VIA og
ph.d. studerende ved Aarhus Universitet
Udfold dit talent
VIA Program for karrierevejledning

VIA University College

Inspirationshæfte:

På vej mod karrierekompetence
Hæftet ”På vej mod karrierekompetence –
Inspirationshæfte med spørgsmål som understøtter karrierelæring” kan downloades her:
goo.gl/j7vjP2

PÅ VEJ MOD
KARRIEREKOMPETENCE

Hæftet er udviklet af danske og norske vejledere i fællesskab. Fra Danmark har følgende
deltaget i arbejdet:

Inspirationshæfte med spørgsmål,
som understøtter karrierelæring
Randi Boelskifte Skovhus og Bo Klindt Poulsen, VIA University College, Danmark
Trond Buland, NTNU Program for lærerutdanning og Randi Kristin Svarva, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Norge
2016
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Personlig udfoldelse,
fælles glæde og faglig stolthed

STU

Din uddannelse
- din fremtid
Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4041 0397 | Ringsted 4027 9111
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation,
tv, køkken, design og pedel.
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

- Vejle Fri Fagskole
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Poppelgårdens
Praktiske Jordbrugsskole
For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838 • www.popppelgården.dk • ppj@poppelgaarden.org

Et særligt tilbud til særlige elever

HØJ OVERGANGSFREKVENS

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

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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en fælles vej

livet

til voksen

KARISE EFTERSKOLE

Rønne alle 7 4653 Karise tlf. 56767400

www.kariseefterskole.dk

KARISEFONDEN Hasselvej 2 - 4
STU

4690 Haslev tlf. 59505870
www.kariseuddannelsen.dk

Helhedsorienteret særlig tilrettelagt uddannelse

BOLIG

Et inkluderende botilbud

BESKÆFTIGELSE

I vores Socialøkonomisk virksomheder

FLOW

& HELHEDSPÆDAGOGIK

Ideen bag ”Karisefonden” er, at institutionerne
med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil
danne rammen om det pædagogiske arbejde,
der leder de unge fra efterskolen gennem den
særligt tilrettelagte uddannelse, til et aktivt og
ligeværdigt voksenliv.

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag
sikrer et trygt og sammenhængende ﬂow mellem
institutionerne og overgangen fra ung til voksen.
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eftertanken

Tekst //
GITTE DYBDAL ,
MEDLEM AF BESTYRELSEn I DANMAR K S VEJLEDERFORENING
OG STUDIE- OG K ARRIEREVEJLEDER I STUDIVe ALG MiDT- OG VESTJYLLAND

Karrierelæring –
karrierevejledning
S

om vejleder undgår man ikke at støde på begrebet karrierelæring. Karrierelæring indtænkes, nytænkes og afprøves mange steder. Man kan måske få den fornemmelse, at det
er ’kejserens nye klæder’. Der er de sidste år er blevet tænkt
mange nye tanker omkring begrebet, hvorfor ’kejserens nye
klæder’ har ændret udseende.
I Studievalgsvejledningen har jeg altid inddraget karrierelæringsdelen, men det er nyt at karrierelæring, og samarbejde herom, benævnes i den nye gymnasiereform.
Som Studievalgsvejleder har jeg erfaring med metoder til at
facilitere kollektive, gruppevise og individuelle vejledningsaktiviteter. Jeg har blandt andet viden om, hvordan man vælger gang på gang, også når man er i tvivl. Har overblik over
arbejdsmarkedet og dets behov, videregående uddannelser,
adgangskrav og optagelsesregler.
Jeg henter inspiration i projektet ’Karrierefokus i og efter
gymnasiet’, som Studievalg København har været en del af
sammen med 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser.
Projektets mål er at forebygge, at unge bliver ”ufaglærte studenter”, der ikke tager en uddannelse efter studentereksamen. Der skal allerede i gymnasiet arbejdes målrettet med
de unges karrierekompetencer. Det skal ikke alene ske i vejledningen, men også som en del af undervisningen. Sammen
skal der udvikles modeller og partnerskaber, som skal sikre,
at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg efter studentereksamen.
I projektet er der blevet set på, hvordan der kan samarbejdes med de styrker, hver især kommer med. Gymnasielærerne kender de enkelte elevers faglige niveau og – i en vis
udstrækning – deres sociale kompetencer. Vejlederne på
gymnasiet kender til de særlige udfordringer, enkelte elever har. Studievalgsvejlederens viden om uddannelse og arbejdsmarkedet er af afgørende betydning for elevernes valg
af videregående uddannelse, og har fokus på valgvejledning
og overgangsvejledning.
For at få en forståelse for et karrierelæringsforløb, er det godt
at tænke karrierelæring ind i 4 elementer:
• Introduktion: Eleverne præsenteres for den faglige del af
forløbet og for karrieresigtet med forløbet
• Før-refleksion: Eleverne reflekterer over, hvad de forventer
at kunne få ud af forløbet ift. karrierelæring

•A
 ktiviteten: Eleverne forbereder spørgsmål og stiller
spørgsmål til uddannelsen/arbejdspladsen/rollemodellen
•E
 fterrefleksion: Eleverne reflekterer over, hvad de fik ud af
forløbet
Hvad får eleverne ud af karrierelæringsaktiviteterne?
•E
 leverne oplever relevant, motiverende, og virkelighedsnær undervisning
• Eleverne får indsigt i uddannelsessteder, fagligt indhold og
studiemiljø
• Eleverne får indsigt i arbejdspladser, virksomheder
Mangles der inspiration til karrierelæring, kan der med fordel ses på følgende materiale:
• ”Karrierelæring – i og efter gymnasiet”.
CEFU www.karrierefokus-gym.dk
• ”Udsyn i udskolingen”. Af Bo Klint Poulsen, Rie Thomsen,
Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer
• ”Muligheder for karrierelæring – om eksperimenterende
obligatorisk brobygning og brobygningsrelaterede aktiviteter på efterskolerne”. Af Ulla Højmark Jensen
Karrierebegrebet er ikke kun hot i Danmark. På det 8. ICCDPP-Symposium i Soul i juni, hvor DVF næstformand Carla
Tønder Jessing var med, var temaet ’Karriereudvikling: I
krydsfeltet mellem relevans og virkning’. Jeg selv vil glæde
mig til at deltage i en national karrierevejledningskonference
i Norge til oktober, hvor temaet er ’Fremtiden banker på’.
Der sættes også fokus på karrierelæring på Danmarks Vejlederforenings generalforsamling, hvor der er et oplæg ved
Claus Lei Hansen, Studievalg København. Bladet Vejlederen
udkommer desuden i løbet af efteråret med et temanummer
omkring karrierevejledning.
Og for at vende tilbage til indledningen, så ser jeg og mine
kolleger i Studievalg Midt- og Vestjylland frem til at afprøve
karrierelæring i praksis og med en ny vinkel, eksempelvis i forbindelse med et samarbejde omkring sprogfagene, sproguge,
alumnedage og virksomhedsbesøg. Se hvordan eleverne oplever det, hvilke refleksioner eleverne får ved, at der bliver tænkt
karrierelæring ind i de føromtalte 4 elementer.
Som altid er jeg fyldt med glæde ved at starte et nyt skoleår. Glæder mig til igen at sætte mig i min bil og køre til et
nyt gymnasium hver dag. Mit pendlerliv som vejleder byder
hvert år på nyt – og dette år står i karrierelæringens tegn.
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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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