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Unge får
én at holde i hånden
Vejlederne udfordres af den nye
samlende ungeindsats i kommunerne.
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Begreber og begrebssammenblanding i
diskussionen om karrierelæring og CMS

G

ennem det nuværende tiår har begreberne CMS
og karrierelæring inspireret og præget forståelserne af vejledning både herhjemme og i hele Europa.
Forskere, teoretikere og vejlederuddannelser har arbejdet med begreberne og forsøgt at forstå og udlægge, hvordan disse mål for vejledningen kan realiseres
i praksis. CMS betyder Career Management Skills og
er rigtig svært at oversætte til dansk. Rie Thomsen
oversætter det til ’karrierehåndteringsfærdigheder’
eller ’karrierekompetencer’. Begge er tunge ord, men
dog et bud på, hvad vejledningsaktiviteter af forskellig art gerne skulle gøre det muligt for den vejledte at
udvikle.
Både karrierehåndteringsfærdigheder og karrierelæring er (ideelle) mål for vejledning, de er ikke
vejledningsmetoder! Jeg understreger dette, fordi vi på
dansk ofte laver en sammenblanding mellem læring
og undervisning og også vejledningsaktiviteter. Den
skarpe adskillelse mellem learning og teaching, som
vi har på engelsk, findes ikke i Danmark, med det resultat, at der kan findes forståelser af ’karrierelæring’
som noget, vejlederen udfører! Det kan være sundt at
huske Knud Illeris’ definition på læring som det, der
(forhåbentlig) foregår inde i den lærende/den vejledte
som resultat af bl.a. underviseres og vejlederes forskellige metoder og aktiviteter.
På en nyligt afholdt, spændende konference om CMS
i Malmø, blev begrebet belyst fra forskellige kritiske
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vinkler af blandt andre forskeren Ronald Sultana fra
Malta. Han har tidligere talt og skrevet meget inspirerende om vejledning i relation til social retfærdighed.
Ved denne lejlighed kritiserede han CMS for at være
udtryk for hyperindividualisme og individuel ansvarliggørelse og for at mangle solidaritet og se bort fra
den samfundsmæssige kontekst, som mennesker lever
i. Han kaldte endvidere begrebet udtryk for middelklasseværdier og -tænkning.
Jeg kan følge Sultana et langt stykke i hans kritik,
men jeg mangler en klarhed over, hvad han forstår ved
’karriere’. Hans oplæg tyder på, at han definerer det
traditionelt som opstigning ad en karrierestige, mens
vi i en dansk forståelse efterhånden opfatter det som
noget, alle har, nemlig ”det faktum, at mennesker lever
deres liv på tværs af kontekster og livssammenhænge, f.eks. uddannelse, arbejde, fritid og familie. Disse
kontekster skaber en kompleksitet, som kræver daglig
håndtering for at blive meningsfuld for den enkelte.
Dette kaldes karriere, og i den forståelse er karriere
noget, alle mennesker har.” (Karrierekompetence og
vejledning i et nordisk perspektiv, side 7).
Det er vigtigt, at vi diskuterer og forholder os kritisk
til definitioner og forståelser af vejledningens mål og
metoder og selv arbejder med definitioner, men også
at vi er kritiske overfor, hvordan begrebssammenblandinger kan mudre billedet af, hvad der er vejlederopgaver og -aktiviteter, og hvad der sker i den vejledte.
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REDIGERET AF //
OLE WISLER OG TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Overraskede studerende
overvejer studiestop
Ifølge nye tal fra EVA svarer 55 % af de nye studerende
på videregående uddannelser, at de finder uddannelsen
mere krævende, end de havde forventet, inden de startede. 15 % svarer, at deres uddannelse er mindre krævende
end forventet.
De studerende, som bruger flest timer på undervisning
og forberedelse, er også dem, som i størst omfang oplever,
at uddannelsen er mere krævende end forventet. Analysen viser, at studerende, der oplever uddannelsen som
enten mere eller mindre krævende end forventet, næsten
dobbelt så ofte overvejer at droppe ud, sammenlignet
med studerende, der oplever, at studiet er som forventet.
Lars Dyrby Andersen fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) anbefaler kommende studerende, at kigge forbi
studievejledningen og diverse åbent hus-arrangementer
for at få et bedre billede af hvad studielivet kræver.

Udfordrede
unge får støtte til
efterskoleophold
Unge med sociale eller læringsfaglige udfordringer kan
fremover få støtte til et efterskoleophold, hvis deres familie
har en indkomst under 240.000 kroner. Støtten kommer fra
Egmontfonden, som gennem partnerskabet ”En håndsrækning” har aftalt med Efterskoleforeningen at støtte unge med
20.000 kroner til opholdet. I skoleåret 2018/19 er der 42 stipendier, som kan søges i perioden 6.-20. marts 2018. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på Efterskoleforeningens
hjemmeside.
Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, siger om partnerskabet:
»Et efterskoleophold giver unge mulighed for at skifte miljø
på et kritisk tidspunkt i deres liv. For mange bliver efterskolen en ny start, hvor de kan vende negative skoleoplevelser til
noget bedre, genfinde deres motivation for at lære, styrke deres sociale relationer eller få sociale problemer i hjemmet på
afstand. Det kan være med til at give dem det faglige, personlige og sociale boost, som kan gøre dem i stand til at komme
godt videre i livet. Derfor ser vi store perspektiver i partnerskabet med Efterskoleforeningen, som giver mulighed for, at
unge fra lavindkomstfamilier og særligt nuværende og tidligere anbragte samt unge med sociale- og læringsmæssige
vanskeligheder, kan komme på efterskole.«
4
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Kortspil skal hjælpe
unge med at vælge

Børne- og Ungdomsforvaltningen går analogt i et forsøg på
at få de unge i tale om deres fremtid. Et helt gammeldags
kortspil rykker i de kommende måneder ind i ældste klasser på alle de københavnske folkeskoler og i fritidscentre. Nu
skal de unge spille “For enden af regnbuen”.
Udviklerne af spillet har lagt vægt på, at det skal være sjovt
at spille, selv om anledningen er alvorlig nok.
Man spiller for at vinde, men også for at fortælle en historie
om den karakter, man trækker i spillet. Karakteren har nogle
evner med sig fra start, men i spillet gennemgår spillerens
karakter seks livsfaser, og samler forskellige færdigheder op,
som gør det muligt eksempelvis at få en læreplads eller at
søge ind på en bestemt uddannelse. Elever i 8. klasse på Skolen ved Sundet har testet spillet, og eleverne er ret vilde med
det helt analoge spil, siger deres lærer Naja Hutters:
»De unge gider ikke flere apps. Det laver alle. Jeg tror, at
styrken ved det her spil netop er, at de kan sidde sammen
to og to og snakke om karaktererne i spillet, og nogle gange
diskuterer de helt vildt, og jeg kan se, at spillet giver dem appetit på at vide mere. De bliver nysgerrige på, hvordan man
eksempelvis bliver iværksætter, så de går på nettet og søger
informationer, når de har spillet.«

8. klasseelever er i tvivl om
deres uddannelsesparathed
Mange unge ved ikke, om de er vurderet uddannelsesparate.
En stor del af de ikke-parate unge oplever desuden ikke, at der
igangsættes en indsats, der kan hjælpe dem til at blive parate.
Det viser en analyse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
står bag.
Omkring 20 % af de unge, som er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate, ved faktisk ikke, at det er tilfældet, og yderligere 25 % ved enten ikke, om de er blevet vurderet, eller mener
slet ikke, at der er sket en vurdering.

SIDEN SIDST

Unge presses tidligt
af uddannelsesvalg

Alle farver
bakker op om FGU

Eleverne i 8. klasse tænker meget over deres kommende valg
af uddannelse. Op mod halvdelen oplever det som et stort
pres at skulle vælge, hvad de skal. Det viser en helt ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.
I undersøgelsen siger 66 % af de unge, at de synes, det er
spændende at tænke over, hvad de skal, men 44 % oplever, at
det er et stort pres at skulle vælge uddannelse. Især de unge,
som ikke er sikre på, hvad de interesserer sig for og er gode
til, føler sig pressede over valget. Samtidig oplever 26 % af de
unge, at de ikke får den hjælp, som de har brug for.
»De unge er tidligt meget bevidste om det uddannelsesvalg, der venter dem, og de gør sig mange tanker om, hvad de
vil. Bagsiden af medaljen er, at vi ser så mange unge opleve
det som en stressfaktor,« siger chefkonsulent Anne Sophie
Madsen, som står bag undersøgelsen.
Undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance siger i et interview til DR, at det er lærernes opgave, at
vejlede de unge bedre i forhold til deres muligheder, hvilket
møder stor undren hos UU Danmark.
»Det kan undre, at Ministeren med et fingerknips negligerer en hel profession,« siger Ander Ladegaard, der er næstformand hos UU Danmark. Han peger på, at UU’s professionelle
vejledere netop nu er ved at udfolde det karrierelæringsfokus,
som EVA’s rapport peger på. Og han bakkes op af formanden
for Danske Skoleelever, Jakob Bonde, der på baggrund af den
nye EVA-undersøgelse siger:
»Vi peger på nogle løsninger, der hedder; mere og bedre
brobygning, mere erhvervspraktik og så muligheden for at
kunne sætte sig ned og tale med sin UU-Vejleder – uagtet om
man er uddannelsesparat.«

Alle partier – lige fra de
mest røde til de mest blå
– i Folketinget bakker op
omkring den ny Forberedende Grunduddannelse
(FGU), som blev vedtaget
medio oktober.
FGU kommer til at vare
op til to år. Den skal gøre
unge under 25 år, som ikke
er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen, klar til fagligt,
personligt og socialt at
gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller
få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
»Med aftalen understreger vi, at vi har ambitioner for hver
enkelt ung. Vi har ryddet op i junglen af forberedende tilbud
og er blevet enige om rammer, der tilsammen skal hjælpe
flere unge til at blive chauffør i deres eget liv enten gennem
uddannelsessystemet eller varig beskæftigelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.
Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at 90 procent
af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når
de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 2030.
Der skal oprettes omkring 90 FGU-skoler, der alle tilbyder
et tydeligt job-perspektiv enten gennem fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.
Aftalen rummer også et krav om, at kommunerne skal
etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats,
som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte
og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson,
som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Vi har
set nærmere på, hvad dette krav betyder for vejlederne i UU i
artiklerne på side 10 – 18.

Det ønsker de unge

På spørgsmålet om, hvad de unge tror, kan hjælpe dem til et bedre
uddannelsesvalg, svarer de følgende:

21%

17%

FLERE PERSONLIGE

FLERE SNAKKE MED FORÆLDRENE.

SNAKKE MED
UU-VEJLEDEREN

39%
FLERE BESØG PÅ
UNGDOMS-

29%

UDDANNELSER

FLERE
VIRKSOMHEDSBESØG

35%
MERE PRAKTIK
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TEKST //
OLE WISLER , JOUR NALIST

Nyt forskningsprojekt:

Mere fokus på læring
Randi Boelskifte Skovhus har netop forsvaret sin ph.d-afhandling omkring UU’s
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i grundskolen, hvor hun anbefaler
et perspektivskifte fra valg til læring.
Randi Boelskifte Skovhus er lektor ved VIA University College, hvor hun arbejder med forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til Center for Livslang
Læring og Program for karrierevejledning.

_01

Du har netop forsvaret din ph.d. afhandling ”Vejledning – valg og
læring”. Hvad er dit mål?
Jeg er interesseret i at skabe øget indsigt i, hvordan uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i grundskolen, det vil
sige den vejledning som UU har ansvaret for, kan udfolde sig
i samspil med skolen og dens lærere. Jeg vil også gerne blive
klogere på, hvordan uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning giver mening for unge i udskolingen. Afhandlingen
giver indsigt i unges deltagelse i vejledningen.

_02

Hvordan har du arbejdet med projektet?
Forskningsprojektet er empirisk baseret. Jeg har lavet feltarbejde i samarbejde med to vejledere ansat på hvert sit UUcenter. Feltarbejdet er gennemført på to forskellige skoler,
hvor vejlederne arbejdede. Jeg har fulgt en 9. klasse på hver
skole igennem hele deres skoleår. Jeg lavede deltagende observation og havde situerede samtaler med de unge i vejledningsaktiviteter, i emnet uddannelse og job, i undervisning
og i frikvarterer. Jeg interviewede også nogle af de unge undervejs i 9. klasse og et halvt år efter de gik ud af 9. klasse. Jeg
har ligeledes fulgt vejledernes arbejde ved deltagende observation og situerede samtaler. Både i de to 9. klasser og i andre
klasser på de to skoler, ved forældremøder og til møder med
samarbejdspartnere. Mit teoretiske afsæt for projektet er kritisk psykologi.

_03

Hvad oplevede du i dine undersøgelser omkring samarbejdet mellem
lærer og vejleder?
Analyserne af min empiri viser, at samarbejde mellem vejleder og lærer er komplekst, og at parterne udgør betingelser
for hinanden. Der kan være stor forskel på, hvordan lærerne
prioriterer elevernes deltagelse i vejledningsaktiviteter og på,
hvordan – og om – de kommunikerer til eleverne, at aktivi-

6
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teterne er betydningsfulde og dermed, hvordan de gør deltagelse mulig for eleverne.
Der er en række indbyggede modsigelser i strukturen, som
også får betydning for samarbejdet. For eksempel ligger undervisning og brobygningsaktiviteter og praktik på samme
tid i 9. klasse. Det vil sige, at hvis eleverne deltager i det ene,
kan de ikke også deltage i det andet …
Min afhandling viser, at modsætningsfulde betingelser har
betydning for samarbejdet. Det skal vi have in mente og undgå forsimplede forståelser af samarbejdet, som kan føre til, at
vi kommer til at individualisere centrale problematikker, og
eksempelvis får reduceret dem til at være et spørgsmål om
samarbejdsevne og samarbejdsvillighed.

_04

Hvordan bliver vejledningen præsenteret for de unge og deres forældre?
Mine undersøgelser viser, at vejledningen overvejende præsenteres som en indsats, der primært skal bidrage til, at unge
træffer et valg af ungdomsuddannelse. Eksempelvis når
UU-vejlederen præsenterer sig selv og UU’s opgave for de
unge og for deres forældre til forældremøder. Og når vejleder eller lærer begrunder forskellige vejledningsaktiviteter.
Dette kan dels ses som knyttet til den danske lovgivning på
vejledningsområdet, som har et stort fokus på, at unge skal
træffe et valg af ungdomsuddannelse og dels som knyttet til
samfundsmæssige diskurser om det rigtige valg, den lige vej.
I min empiri findes der dog også andre forståelser af, hvad
vejledning kan bidrage til; eksempelvis at unge får adgang
til at få flere erfaringer med uddannelse, arbejde og sig selv
og får lejlighed til at reflektere over det. I nogen grad bliver
sådanne brede perspektiver på vejledningsaktiviteter dog
’oversvømmet’ af et mere funktionalistisk valgfokus.

10 SKARPE

Randi Boelskifte Skovhus opfordrer til at vejledningen understøtte elevernes nysgerrighed, refleksion, udforskning
og interesse for at få nye erfaringer i forhold til karriere.

_05

I din forskning er du optaget af at undersøge fra et ungeperspektiv.
Hvad fandt du ud af?
Alle de unge, jeg talte med, synes, at vejledningsaktiviteter
har stor betydning, når de unge vurderer, at aktiviteterne
bidrager til afklaring og uddannelsesvalg. De unge finder
besøg på ungdomsuddannelser værdifulde, når de besøger
uddannelser, de oplever kan være noget for dem, uddannelser de overvejer, og uddannelser de oplever, ligger lige i nærheden af noget, de overvejer.
Mine analyser viser, at den måde unge forholder sig til vejledningsaktiviteter ikke er løsrevet fra konteksten. Når de
unge oplever at have truffet et valg af ungdomsuddannelse, så sker der en ændring på den måde, at mange synes,
det nu er mindre meningsfuldt at deltage i vejledningsaktiviteter. Med afsæt i en forståelse af at vejledning primært
skal bidrage til uddannelsesvalg giver deres perspektiv
god mening, synes jeg: De får at vide, at de skal deltage i
vejledning med henblik på at vælge ungdomsuddannelse,
og når de har truffet et valg af ungdomsuddannelse, så
skal de blive ved med at deltage i obligatoriske vejledningsaktiviteter. Hvorfor egentlig det? Det forekommer at
være et relevant spørgsmål med afsæt i et valgfokus.

Og så viser undersøgelsen, at timing er en vigtig pointe i vejledningsaktiviteternes placering. Det må siges at være en stor
udfordring, særligt i kollektiv vejledning og i relation til obligatoriske vejledningsaktiviteter, hvor den tidslige placering
på klassetrin er bestemt i lovgivningen.
Nogle unge synes, at vejledningsaktiviteter er sjove, selvom
de ikke oplever, at aktiviteten bidrager til afklaring og uddannelsesvalg. Mine analyser viser, at selvom det opleves
som sjovt, er det ikke nødvendigvis det samme som, at aktiviteten bidrager til, at den unge udforsker og reflekterer over
spørgsmål om uddannelse, arbejde og sig selv. Det indikerer, at det er vigtigt at arbejde med rammesætning af vejledningsaktiviteter; eksempelvis at arbejde med forberedelse og
bearbejdning af aktiviteter sammen med de unge.

_06

Du har arbejdet ud fra Amartya Sens teori om ’capability’. Kan du
forklare hvordan du inddrager teorien i din forskning?
Jeg bruger Sens teori til at diskutere betydningen af vejledningsprocessen frem mod et uddannelsesvalg. Jeg er optaget
af vejledningens mulighed og betydning for at skabe muligheder for at vælge mellem flere forskellige værdsatte forhold
– et spørgsmål som Sen knytter til social retfærdighed. Med >>>
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Sen peger jeg på, at hvis man har en snæver forståelse af frihed, er det tilstrækkeligt at være optaget af, hvad personen
har nået; for eksempel at være optaget af, at den unge får
valgt en ungdomsuddannelse, som han eller hun er tilfreds
med og kan gennemføre.
Men hvis man lader sig inspirere af Sens forståelser af, at muligheder og frihed til at vælge er vigtige, må man fokusere på processen hen mod valget og på menneskers faktiske muligheder
for at vælge mellem forskellige ’værdsatte liv’ – hvilket Sen betegner som capabilities – og således ikke alene fokusere på det
valgte. I dette lys bliver det centralt at arbejde for, at vejledningsaktiviteter skaber læringsmuligheder og refleksion og grundlag
for at handle. Det bliver vigtigt at give unge muligheder for at
træffe andre værdsatte valg. Det at skabe et bredt og reflekteret
grundlag for at træffe et uddannelsesvalg bliver med teorien om
capabilities lige så vigtigt som at vælge.

vejledningsaktiviteter primært skal føre til valg af ungdomsuddannelse til, at de skal have et større fokus på den læring,
herunder erfaringsdannelse og refleksion og udvikling af
handlemuligheder, om uddannelse, arbejde, sig selv og andre og sammenhængen med øvrige liv, som aktiviteterne
kan bidrage til.
Forslaget om perspektivskifte skal ikke læses som et argument for, at vejledning ikke længere skal understøtte unges
uddannelsesvalg. Det skal vejledning – og det er nødvendigt,
at vejledning gør det. Men forslaget om perspektivskifte henleder opmærksomheden på at skelne mellem uddannelsesvalget og grundlaget for valget. Det er således en opfordring
til at understøtte nysgerrighed, refleksion, udforskning og
interesse for at få nye erfaringer i forhold til karriere. Og det
kan samtidig understøtte det første valg af eksempelvis en
ungdomsuddannelse.

_07
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Du har også arbejdet med social retfærdighed ud fra en anden vinkel. Kan du forklare lidt om det?
’Vi stiller de svageste unge, de sværeste spørgsmål’ er en
analytisk pointe i afhandlingen. Jeg er optaget af, hvordan
spørgsmål om ulighed og retfærdighed konkret kan optræde
i vejledning og undervisning.
I analyserne af mit empiriske materiale inddrager jeg Højholts begreb om situeret ulighed. Jeg viser og diskuterer,
hvordan hverdagslivets sociale praksis i vejledning og skole
ubemærket kan skabe ulige betingelser for forskellige unge,
og hvordan den sociale praksis kan have betydning for den
unges selvforståelse og udvikling af forståelse for egne mulighed i samfundet.
Jeg diskuterer også, hvordan vi, i lyset af afhandlingens
analyser og forståelser af social retfærdighed, kan forstå det
krav om udfordring af unges valg af uddannelse og job, der
er skrevet ind i loven – om vi vil forstå udfordringen i et tilpasningsperspektiv eller om vi vil forstå det i et social forandrings- eller overskridelsesperspektiv, og hvordan der kan
arbejdes med det. Jeg vil foreslå det sidste.

_08

Du foreslår et perspektivskifte fra valg til læring. Hvorfor det?
Afhandlingens analyser giver belæg for at antage, at det kan
få positiv betydning for unges oplevelse af aktiviteternes
meningsfuldhed og for de unges deltagelse i vejledningsaktiviteter, hvis der arbejdes med at skifte perspektiv fra at

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
8
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Hvordan skal det – perspektivskiftet fra valg til læring – implementeres mest ideelt?
Jeg vil argumentere for, at et perspektivskifte må ske på
tværs i samarbejder på individ-, organisations- og policyniveau. Dette er en stor og kompleks opgave, men den bliver
ikke mindre vigtig af den grund.
Det er vigtigt på alle niveauer at forholde sig til afsættet for
arbejde med et perspektivskifte og for arbejdet med karrierevejledning i det hele taget: Om man ønsker og konkret arbejder for en tidlig målretning af børn og unge og for at understøtte, at de tidligt træffer et uddannelsesvalg, der tilgodeser
arbejdsmarkedets behov og gør dem i stand til at konkurrere
og producere og individuelt klare sig bedst muligt. Eller om
man – som jeg vil foreslå - arbejder for at understøtte, at børn
og unge på sigt kan tage vare på og skabe sammenhæng i
deres tilværelse i forhold til uddannelse, arbejde og øvrige
liv. Et forhold som også indebærer, at kunne påvirke strukturelle betingelser frem for at skulle tilpasse sig dem. Med
dette udgangspunkt bliver afsættet for arbejde med perspektivskifte fra valg til læring og med vejledning i det hele taget
emancipatorisk.

_10

Er afhandlingen tilgængelig, så man kan læse den?
Ikke endnu. Den er under udgivelse. Jeg vil gerne lade jer
vide, hvornår den udkommer, så I kan give vejlederens læsere besked, når den er tilgængelig.

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

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

kontakt@tolneefterskole.dk

Ny læringsprofil

GAMEDESIGN
ü
ü
ü
ü
ü

Kan du lide at arbejde med IT, GameDesign, opfindelser og udvikling?
Vil du designe fremtidens computerspil?
Vil du gøre gaming til din levevej?
Drømmer du om at designe små sjove spil til sociale medier eller apps?
Drømmer du om at have en finger med, når spil som World of Warcraft,
Fallout og GTA udvikles?

... så er vores læringsprofil GameDesign noget for dig. Her får du lov at snuse
til en række af de værktøjer, man skal mestre for at arbejde professionelt
med computerspil.

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

FRI FAGSKOLE
GameDesign
Håndværk
Medie
Care

HALVORSMINDE.DK

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Uddannelses-, beskæftigelsesog botilbud til unge med
særlige behov
Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ;
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug;
og Motor- & Metal.

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

• 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
VEJLEDEREN
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TEKST //
OLE WISLER , JOUR NALIST

Fagligheden sejrer
på Frederiksberg
Der er både bekymringer og positive forventninger forud for implementeringen af den
nye sammenhængende kommunale ungeindsats – KUI. Men der er også erfaringer at
bygge på – gode endda. Hos Frederiksberg Kommune har man, igennem de seneste fire
år, med succes implementeret én samlet kommunal ungeindsats, der faktisk er meget
analog ambitionerne i den nye KUI

N

år du er ung i Frederiksberg Kommune, og skal have hjælp i forbindelse med job eller uddannelse, er der
kun ét sted, du skal gå hen: Ungecenter
Frederiksberg.
»Vi arbejder ud fra devisen; én indgang. De unge skal ikke sendes rundt
i systemet. De skal mødes med den
hjælp, de efterlyser, når de kommer,«
fortæller Marianne Brusch, der er vejleder og faglig koordinator hos Frederiksberg Kommune. Hun har arbejdet
som vejleder siden 1992, og har i de
seneste fire år været med i processen
med at samle UU og jobcenteret i Frederiksberg Kommune. Det hedder i
dag Ungecenter Frederiksberg, og her
er der kun et koncist formål: At få unge
i uddannelse eller beskæftigelse. Man
er godt selv klar over, det lyder banalt,
men det er helt bevidst. Det skal nemlig
hjælpe til, at alle kan genkende sig selv
i kerneopgaven, og det hjælper med
være mere præcis i prioriteringen af
opgaver og indsatser.

Imødekommer de unge

Når de unge kommer til Ungecenter
Frederiksberg mødes de af åbne, lyse
rum uden skranker. Man kan se ind i
alle kontorer, og der er i det hele taget
arbejdet med at skabe et ungt og imødekommende interiør.
Det har vi faktisk gjort os rigtigt
10
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mange tanker om, og vi oplever, de
unge synes, det virker godt og imødekommende, fortæller Marianne Brusch
og fortsætter:
»Den første person, de unge møder,
lytter overordnet til, hvad den unge søger og hjælper så i gang, hvis der eventuelt skal udfyldes nogen formularer
inden en samtale. Så kommer den unge
til en uddannelsesvejleder – og det er
lige meget om de søger ydelse, jobrådgivning eller uddannelsesvejledning.
Vejlederen afdækker så eksempelvis,
om ydelse er den vej, der er den rigtige
for den unge, eller om det er uddannelse. Vi oplever en del unge, der, når
de finder ud af, hvad ydelsessatsen er,
hurtigt finder ud af, at det så ikke er
den vej, de skal gå.«
Frederiksberg Kommune har overordnet en ”job-i-fokus-strategi” for uddannelse er ikke det eneste svar på alle
unges problemer.
»Vi arbejder ud fra det, der giver mening for den unge. For nogen giver det
mere mening først at komme i job, og
så måske senere tage noget uddannelse. Og der kan vi som vejledere hjælpe
dem. Vi er specialister på uddannelse,
men vi skal kun tale uddannelse, hvor
det giver mening,« siger Marianne
Brusch.
Den kontaktperson, som skal følge
den unge igennem forløbet Kommune

er den fagperson i Frederiksberg Ungecenter, som matcher den unges forløb
bedst.
Ungecenteret har udover uddannelsesvejledere og jobrådgivere også
koblet en ungecoach samt et par fastholdelseskonsulenter på. Og der er et
tæt samarbejde med kommunens misbrugskonsulenter, når der er behov for
det.

Unødig bekymring

En af de bekymringer, der rammer
mange vejledere omkring den nye
kommunale ungeindsats er, om man
bliver overflødig i de kommende sammenlægninger. Og Marianne Brusch er
ingen undtagelse.
»Jeg var faktisk ret bekymret for,
at vejledningen ville drukne i den
nye konstruktion, og at vi ville blive
jobcenter-medarbejdere. Men det er vi
ikke blevet. Tværtimod! Vi er faktisk
nok blevet styrket,« fortæller Marianne
Brusch glad. Og der er ikke blevet færre
vejledere gennem de fire år, hvor UU
har lagt i Ungecenteret.
»Det hedder i dag egentlig bare uddannelsesvejledning for vores faggruppe, og samlet hedder vi Frederiksberg
Ungecenter. Det øver vi os på at sige; at
vi alle sammen kommer fra Ungecenteret, og at vi er vejledere i Ungecenteret.
Man kan sige, at UU, som selvstændig

NY KOMMUNAL UNGEINDSATS

Frederiksberg Kommune er langt fremme med den samlede kommunale ungeindsats, som kommuner over hele landet nu pålægges.

funktion, er død for mange år siden i
vores regi,« fortæller Marianne Busch,
og understreger samtidigt, det er vigtigt, at arbejde på den vejledningsfaglige identitet i et setup, hvor man ikke
kun er vejleder. Det kræver ledelsesmæssigt understøttelse. Derfor har det
været og er også en vigtig præmis for
Ungecenter Frederiksberg, at organisationen skal fungere på en måde, så
de forskellige fagligheder har de bedst
mulige betingelser for at udfolde sig og
have plads og mulighed for at præge
løsningen af opgaven.
»Jeg oplever, man kan se, at vi som
vejledere kan bruges mange steder i et
Ungecenter. Det styrker også processen, at vi har forskellige kompetencer
samlet. Eksempelvis har vi – rådgiver
og vejleder sammen – haft succes med
en fremskudt vejledning på boligsocialområdet,« fortæller Marianne Brusch.

Tæt involvering af medarbejderne

Det har nødvendigvis ikke været en
ren dans på roser at fusionere de to

Sammenhængende Kommunal Ungeindsats

Den Sammenhængende Kommunal Ungeindsats er en del af den aftale om bedre veje til
uddannelse og job, som regeringen i oktober 2017 indgik med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Enhedslisten og Alternativet tilsluttede sig
aftalen efterfølgende.
Den korte version er:
1.	Kommunerne får nu ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller komme i arbejde
2. Kommunen beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres.
3.	U U’s opgaveportefølje vil fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og
erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet,
4.	Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
5.	Den kommunale ungeindsats’ arbejde med den unge skal tage udgangspunkt i den unges
aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen.
6.	Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale
enheder, og at baggrundsoplysninger og historik om den unge ikke skal ”genfortælles” i
forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.
7.	Unge, der har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en
ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
Du kan læse meget mere om hele aftalen her: https://goo.gl/muhPa2
Som opfølgning på aftalen om bedre veje til uddannelse og job rejser Undervisningsministeriet
på landsturné i december måned. Her mødes man med medarbejdere fra berørte institutioner
og kommuner for at informere om og drøfte Den Forberedende Grunduddannelse – FGU – og
den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats – KUI.
>>>
VEJLEDEREN
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// Jeg var ret bekymret for,
at vejledningen ville drukne
i den nye konstruktion, og
at vi ville blive jobcentermedarbejdere.
Men det er vi ikke blevet.
Tværtimod!«
MARIANNE BRUSCH. VEJLEDER OG
FAGLIG KOORDINATOR HOS FREDERIKSBERG KOMMUNE

faggrupper med vejledere fra UU og
sagsbehandlere fra Jobcenteret, og der
ligger også en klar anbefaling fra den
faglige koordinator.
»Når der skal etableres en fælles, faglig forståelse, så er det vigtigt, der etableres nogle fora, hvor man kan have
fællesfaglige diskussioner og skabe et
fælles, fagligt sprog. Altså, når vi taler
uddannelsesparathed i grundskoleregi, så er det jo noget helt andet, end
når man snakker uddannelsesparthed i
jobcenterregi,« siger Marianne Brusch.
I sammenlægningsfasen havde kommunen derfor også hyret konsulentfirmaet Marselisborg, der kørte flere
workshops med ledelsen og medarbejderne i det kommende ungdomscenter.
»Vi har haft alle vores medarbejdere
tæt involveret i processen omkring
etableringen af centeret og det tværfaglige samarbejde. Det er vigtigt, man
laver en proces, hvor medarbejderen
kan se sig selv i et nyt, meningsgivende
setup,« fortæller Marianne Brusch.

Vigtig ledelse

Flere kommuner er, som Frederiksberg,
godt i vej med at implementere den nye
sammenhængende kommunale ungeindsats, og mange skal nu i gang. Bente

12
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Nissen er seniorkonsulent hos
Cabi, og hun arbejder blandt andet med at rådgive jobcentre og
virksomheder om ungeområdet
og tværfagligt samarbejde. Hun
har netop holdt oplæg på UU
Danmark’s konference om KUI,
og i den forbindelse pointerede
hun:
»Hvis det skal fungere godt, og
man skal lykkedes med
processen, så er det ikke
kun en god organisering, der skal til. Så er
det også ledelsesprioritering og -forståelse
for at få det tværfaglige
samarbejde til at fungere.
Alle skal på sikker grund, kunne byde
ind i det tværfaglige samarbejde,« siger
Bente Nissen. Hun kan godt forstå, der
er usikkerhed blandt vejledere landet
over lige nu, men mener, der fortsat vil
være stor brug for den faglighed, der er
i UU i dag – som man netop også har
erfaret hos Frederiksberg Ungecenter.
»Jeg tror ikke faglighederne udligner
hinanden. Hvis man skal arbejde tværfagligt, så kræver det, at de involverede
hver især står stærkt fagligt, fordi det
netop er det, der gør tværfagligheden

stærk,« siger Bente Nissen, og påpeger,
det er vigtigt, at tænke relationskontinuitet ind omkring de unges tarv, og at
ledelsen derfor er bevidst om og sørger
for, at organisationen er transparent,
og der blandt medarbejderne er en høj
grad af åbenhed og fleksibilitet.
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Bedre vejledere

Hos Frederiksberg Ungecenter er erfaringen, at det udvikler fagligheden, når man
samler ungeindsatsen i et center. Her har
man også været meget opmærksom på, at
de forskellige fagligheder ikke skal gå fuldstændig i opløsning, så alle bare kan lige
lidt af alting. Her har man haft fokus på at
holde fast i, at hver faggruppe kan noget
hver især, og så – uden at modarbejde –
sætte hinanden i spil, så det skaber synergi.
»Og vi skal jo rykkes. Det kan der altid
være en udfordring i, når man skal have
nye arbejdsgange, men vi er faktisk blevet
flyttet som faggruppe. Vi vejledere er blevet meget skarpere på, hvad vi er gode til,
hvad det er, vi kan i forhold til en rådgiver,
og hvad vi som vejledere kan tilbyde de
unge,« slutter Marianne Brusch.

10 principper for Frederiksberg Ungecenter
Hvis du vil inspireres af, hvorledes de har arbejdet med at
udvikle den kommunale ungeindsats på Frederiksberg, kan
du her hente deres præsentation med de 10 principper, der
har dannet rammen om deres
udvikling:
https://goo.gl/Wawb8Y

VEJLEDEREN
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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
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TEKST //
OLE WISLER , JOUR NALIST

Hva’ gør vi nu, lille UU

Mark Jensen, formand
for UU Danmark.

Fremover får kommunerne det fulde ansvar for at
gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre
en uddannelse eller komme i arbejde.
Den nye, politiske aftale om en sammenhængende,
kommunal ungeindsats – KUI – sikrer fortsat en
faglig vejledningsindsats til de unge, men presser
den eksisterende UU-konstruktion.
Vi har taget en snak med Mark Jensen, som er formand for UU Danmark

Hvad tænker du om den nye kommunale
ungeindsats?
Det er jo en del af den politiske aftale
om ”Bedre veje til ungdomsuddannelse og job.” Og det, der er godt i forliget,
er, at man skal finde ud af at lave lokale
løsninger, hvor det skal være mere enkelt og gennemskueligt for de unge.
Stefan Hermann Ekspertudvalget anbefalede en ensartet model for alle kommuner i Danmark, men jeg synes, det er
fint, at man kan finde forskellige løsninger fra kommune til kommune, for Danmark ser forskelligt ud fra Thyborøn til
København og fra Sønderborg til Århus.
Er vejlederfeltet beskyttet i den nye kommunale ungeindsats?
Vi kunne godt have tænkt os, der stod,
at kommunerne skal beholde Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi synes,
det er mærkeligt, at vi er de eneste, som
kommunen kan beslutte at nedlægge i
de tværfaglige KUI-samarbejder, der
nu skal dannes.
Men når det er sagt, så er vi tilfredse med, at aftalen præciserer overfor
kommunerne, at UU’s opgaver fortsat
skal varetages af personer med en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsesbaggrund, som er godkendt af
UVM, og at der skal faciliteres med en
fagprofessionel vejledning, der er uaf-
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hængig af sektor- og institutionsinteresser.
Er alle de unge i målgruppen hermed godt
understøttet?
Det er godt for de unge i kommunen,
der nu kommer én indgang og et tættere samarbejde. Det er der brug for, og
det er vi enige i.
Men konstruktionen kan alligevel
være forvirrende for en stor del af de
50.000 unge under 25 år, der ikke er i
gang med en uddannelse, ikke har et
job eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en meget forskellig gruppe, men noget af det, der
er ens ved en stor del af gruppen, er, at
de ofte skifter skole, ofte skifter uddannelse og at de ofte skifter bopæl. Det betyder, de kan vandre fra den ene kommune til den anden og til den tredje ...
Her er det vigtigt, man ligesom fastholder både fagligheden og den kendte
opfølgende UU-vejledning. Det er det
UU er rigtigt gode til med vores ITsystem. De mange forskellige KUI løsninger vi vil se, vil virke forvirrende
på unge, der skifter bopæl og går fra
Ungeindsatsen til enten Ungeguiden,
Ungehuset, Aktivindsatsen eller hvad
nu kommunen vælger at benævne den
fælles indgang med. Det kan forvirre
de unge og deres forældre.

Jeg synes, det er skam, at man ikke
har bevaret det fælles udtryk ”UU”,
som vi allerede har brandet og som er
kendt af elever og unge.
En stor del af de 50.000 unge under 25
år uden uddannelse, job og som ikke er
i gang med uddannelse -reformens målgruppe - vil gå fra Kommune til kommune. Vi prøvede at undersøge det i det område, hvor jeg er centerleder – Køge Bugt
– og vi kunne se, at de unge havde forskellige udfordringer i form af problemer
med diagnoser, kriminalitet, misbrug,
forældre og med ensomhed. Men fælles
for dem alle var; flere skoleskift, flere uddannelsesafbrud og bopælsskift. Og det
er en rigtig stor del, vi taler om – skønnet
er, det er over 50%.
Hvad kan det betyde for UU-konstruktionen fremover? Hvad er worst case og best
case scenariet?
Det bedste er, at der bliver samarbejdet i de nye KUI centre med respekt
for hinandens faglighed, for der er ingen tvivl om, at den faglighed, de har
i jobcentret, den faglighed, der ligger
i PPR, SSP, i Misbrugsenhederne og
i UU, det er der brug for, når der skal
findes løsninger for komplekse unges,
komplekse udfordringer.
Men hvis man ad åre glemmer fagligheder og mangler kompetenceudvik-
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Voksen-/socialcenter. Her er det godt,
der er en kontaktperson, der følger den
unge tæt.

genrefoto vejledning

Kan den nye sammenhængende kommunale ungeindsats, som den er konstrueret af
UVM, facilitere unge fra den store gruppe
af uddannelseparate unge, som mangler råd
og vejledning?
Der er jo ingen tvivl om, at de nedskæringer, som UU var udsat for i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014, hvor man delte de unge i
8. klasse i uddannelsesparate og ikkeuddannelsesparate, har sat sine aftryk.
Alle får i dag en god, kollektiv vejledning, men UU vejledernes individuelle
vejledning har kun fokus på de ikke
uddannelsesparate.
Hvis man ser på den del-undersøgelse, som EVA netop er kommet med
omkring grundskolens unge og deres
uddannelsesvalg, ser man tydeligt, der
også efterspørges uddannelsesvejledning fra de såkaldte uddannelsesparate. Og det ændrer den nye reform ikke
noget ved!

ling, så ender man med at mangle de
fagligheder, der skal til.
Og så ser jeg også en fare i, at man
glemmer den sektor- og institutionsuafhængige vejledning, der måske udviskes i et alt for integreret samarbejde
med en meget større beskæftigelsesafdeling.
Der skal i den nye sammenhængende kommunale ungeindsats være én kontaktperson.
Hvilken fagfaglighed skal vedkommende besidde, synes du?
I øjeblikket er det således, at alle unge,
der ikke er i gang med noget, har en
UU-vejleder, der følger dem og den uddannelsesplan, de er i gang med. Den
ordning er god og min anbefaling er, at
den ordning fastholdes og udbygges i det
nye, hvor vejlederen fint kan være kontaktperson for den store gruppe af unge.
Men så er der jo nogle, de her 50.000
unge under 25 år, 6–7% gruppen, der
ikke er i gang med noget, som vi nu

skal målrette indsatsen mod. For denne
gruppe vil det være rigtigt godt, at se
på de konkrete unge og så matche den
rigtige kontaktperson, der kan guide
den unge gennem systemet til job eller
gennemført uddannelse.
Hvis man skal sige noget positivt om
den her reform, så er det jo, at det ikke
er en nedskæringsreform. Der kommer
40 mio kr til kontaktpersoner, men det
er jo ikke mange penge. I en kommune som eksempelvis Køge med 60.000
indbyggere, der taler vi om ca. 400.000
kroner ekstra årligt til kontaktpersonsordningen, og det rækker knapt til et
årsværk!
Men ideen er rigtig god, for det kan
være svært, også selvom man laver én
indgang til den Kommunale Ungeindsats, at finde ud af, hvordan den unge
kommer igennem systemet. Nogle gange skal man også over fra et system til
et andet – eksempelvis fra 17 til 18 år
og dermed fra en Familieafdeling til et

Så der er fare for, vi kan tabe nogle unge i
det game?
Vi kan i hvert fald konstatere, at der er
efterspørgsel efter vejledning, og mere
efterspørgsel end det, der tilbydes nu
og hvad der er politisk bestemt.
Danske Skoleelevers formand Jakob
Bonde giver også klart udtryk for, at
eleverne ønsker mere og bedre brobygning, mere erhvervspraktik og mere tid
til, at de kan snakke med deres UU-vejleder. Det gælder altså alle elever – også
de, der er erklæret uddannelsesparate.
Hvad synes du om, at den sammenhængende kommunale ungeindsats kan blive
forskellig fra kommune til kommune – det
vil sige 98 forskellige konstruktioner af ungevejledning fordelt ud over hele Danmark.
Er det godt eller skidt?
Jeg vil sige, at det allerede i dag er for
forskelligt, og det kan bekymre mig.
Jeg startede jo med at sige, det er
godt, man kan tage udgangspunkt i
det lokale, men vi skal naturligvis også
være opmærksomme på, der er mange >>>
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små kommuner, hvor der kun er 20.000
indbyggere, og hvor der er to til tre
vejledere ansat. Det er et meget lille og
snævert fagligt miljø.
Jeg er selv leder af et tværkommunalt UU-center, og jeg ved, at det med
at være med i et fagligt miljø, der er
ressourcestærkt og udfordrende, det
er med til at kvalificere vejledningen.
Netop de tværkommunale UU-samarbejder er udfordret i forhold til den
nye konstruktion med KUI. Vi i UU
Danmark har derfor et håb om, at det er
muligt fremadrettet, at opretholde det
tværkommunale samarbejde, der hvor
det giver mening i forhold til den fremtidige kommunale ungeindsats.
Hvad der skal ske med UU fremover? Skal
det nedlægges, erstattes af et andet, koordinerende og samlende vejlederorgan eller kan sekretariatet fortsætte uanfægtet?
Hvordan ser du fremtiden?
Det har været et samarbejde mellem
mange aktører, der har ført os derhen,
hvor vi kan sige, at 93–94% af de unge er
på ret kurs, og vi sætter nu ind overfor
6–7% gruppen. UU’s rolle i og for samarbejdet har betydning for det flotte resultat. Vi vil se, at UU i nogle kommuner nedlægges og i andre videreføres
i samarbejde med andre kommunale
enheder i den nye Kommunale Ungeenhed. Mit håb er selvfølgelig, at det
gode tværfaglige blik indadtil i kommunen og udadtil mellem de mange
ungdomsuddannelsestilbud, som UU
har, fastholdes, sammen med den gode
relation, som alle UU-vejledere har til
de unge. Med store strukturændringer
som den foranstående er der altid en
risiko for, at man kommer til at tabe noget på gulvet i den bedste mening.
Nationalt vil vi i UU DANMARK
følge de lokale beslutninger omkring
den Kommunale Ungeindsats og tage
bestik af det kommende vejledningslandskab. Vores fremtidige fællesorganisation skal selvfølgelig matche de
kommunale forhold, og her er jeg fuldt
fortrøstningsfuldt overfor, at vi også
efter reformens implementering august
2019 vil have et fælles nationalt talerør
og udviklingsenhed.

18

VEJLEDEREN

Universiteter skaber
iværksættere
Universitetsuddannede prøver oftere kræfter med livet som iværksætter
end andre personer på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. På trods af, at personer med en universitetsuddannelse kun udgør ca. 10 procent af arbejdsstyrken, så er det
omtrent hver femte virksomhed, der startes op af en person med en universitetsuddannelse.

Garanti for uddannelse i Garantiskolen
En række fynske uddannelsesinstitutioner giver med et nyt samarbejde de unge
en garanti for, at de kan få en uddannelse, så længe de gør deres bedste og er åbne
for nye muligheder.
I samarbejdet, der kaldes Garantiskolen, arbejdes der med tidlig indsats, hvor
vejlederne i højere grad skal have øjnene fast rettet på de unge og være klar til at
sætte ind med hjælp. Erfaringerne viser nemlig, at arbejdet bliver sværere, hvis
først den unge er droppet ud af skolen og ligger hjemme på sofaen.
Samarbejdet omkring Garantiskolen består af 19 fynske uddannelsesinstitutioner og de fem kommuner Assens, Kerteminde, Odense, Nordfyns og Nyborg

Flere digitale praktikpladser

Et samarbejde mellem TEC på Frederiksberg og TDC Group har resulteret i en
uddannelse, som skal uddanne elektrikere med speciale i netværk og datakommunikation. Kompetencer som samfundet har brug for i den fortsatte udbygning
af Danmarks digitale infrastruktur.
Den 4-årige erhvervsuddannelse vil give elektrikerne en specialisering og samtidig mulighed for at finde ansættelse i hele el-branchen, idet TDC Group samarbejder med elinstallationsvirksomheden Fugmann A/S om en del af praktikforløbet,
så lærlingene opnår den brede palet af elektrikerkompetencer, som er indgår i elektrikeruddannelsens målkrav.
Samfundets behov for elektrikere med speciale i netværk og datakommunikation er stigende og arbejdsløsheden blandt elektrikere er næsten 0%, og derfor er
der allerede nu mangel på de relevante kompetencer. Hos TDC Group er man derfor også bekymret over, at alt for få unge vælger erhvervsuddannelser. Manglen på
praktikpladser har været én af årsagerne til, at flere unge fravælger erhvervsuddannelserne, og derfor mener TDC Group, at det er vigtigt, at virksomheder tager
det samfundsansvar, det er at oprette praktikpladser for lærlinge og sikre fremtidens kompetencer, skriver de i en pressemeddelelse.

ANMELDELSE

ANMELDT AF //
DORTHE ROZ ALIA HORUP, K AR R IER E VEJLEDER OG
SPECIALKONSULENT VED INSTITUT FOR T VÆR KULTUR ELLE OG
R EGIONALE STUDIER , KØB ENHAVNS UNIVER SITE T

Kunsten at flytte sig – Karriere
J

a kunsten at flytte sig i arbejdslivet!
Det er nemlig en kunst og mere end
blot at tænke arbejdslivet, som en række mere eller mindre planlagte og tilfældige jobskift indtil pensionen banker på. Monika Janfelt har her skrevet
en fængende fagbog til alle, der gerne
vil flytte sig eller til alle, der arbejder
indenfor området udvikling, ledelse og
beskæftigelse. Forfatterens baggrund,
som historiker og som tidligere forsker,
skinner tydeligt igennem, men det giver kun denne fagbog en anderledes
forfriskende og ny dybde til forskel fra
alle de fagbøger, der har fokus på konkrete jobsøgningsstrategier, de ”gode
spørgsmål” og værktøjer til at skrive
et godt cv eller ansøgning. En rød tråd
er overgange også kaldet transitioner,
som er helt særlige faser i arbejdslivet,
samt indføring i hvad ens egen ”karrierebiografi” og historik har af betydning for den måde, man reflekterer over
sig selv. Det giver mening at bruge tid
på transitionsfaser, som kan være fyldt
med tvivl, søgen, frustration, utålmo-

dighed og mange tanker og bekymringer. Men en transition er samtidig en
tid, hvor man kan se sig ”i en proces”.
Overgange er samtidig vigtige ”læringspunkter” i det samlede arbejdsliv.
Det er en opmuntrende tilgang at se
på arbejdslivet i dette perspektiv og
lys.
Målgruppen og det segment som
er Janfelts specialitet, er akademikere (fagprofessionelle) og særligt
forskere. Men bogen kan overføres til mange andre kontekster
og faggrupper, da den er skrevet tilstrækkeligt i helikopterperspektiv og metasprog. Den
giver derfor en ekstra dimension
til alle, der er interesseret i karrierelæring og udvikling. Jeg kan varmt anbefale at læse netop denne fagbog, da den
er både velskrevet, veloplagt og giver et
ekstra lag til det ”at flytte sig i arbejdslivet”.
Kunsten at flytte sig – Karriere. Forfatter Monika Janfelt, 2017. www.moveonordic.com / www.janfelt.dk

Find os på Facebook:
www.facebook.com/
danmarksvejlederforening
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KLUMMEN

Vejlederens faste klummepanel består af:

TEKST //
SVEND BROHOLM

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.

Den offentlige sektor
presset i knæ
Årlige besparelser koblet med en styringsfikseret
ledelsesform presser de fagprofessionelle løsninger
i knæ i den offentlige sektor

K

aster man et blik rundt på de offentlige
institutioner i Danmark, er det vanskeligt at få øje på institutioner eller sektorer, om
hvilke man kan sige: ”Her går det godt, intentionerne er opfyldt.” Hvordan kan det være,
at den offentlige sektor, der tilføres en relativ
stor del af BNP, sammenlignet med de øvrige
europæiske lande, har så begrænset succes?
Mit bud er, at det ikke skyldes en faktor,
men et sammenspil mellem mindst tre faktorer, som jeg vil beskrive i det følgende.

1. Besparelser

Den første faktor er økonomiske besparelser
efter salamimetoden. Det vil sige, at der eksempelvis skæres 2 procent af de årligt tildelte ressourcer. Fordelen for de politiske aktører
er, at det er vanskeligt at placere et ansvar for
de konkrete besparelser i de enkelte institutioner, fordi besparelserne er generelle, drevet
af ”økonomiens nødvendighed”, uden at skele
til konsekvenserne i de forskellige sektorer.

2. New Public Management

Den anden faktor er den dominerende styringsform i den offentlige sektor, der benævnes ”New Public Management”. Tankegodset
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bag er, at den offentlige sektor skulle fornys,
og væksten bremses ved at overføre driftsøkonomiske redskaber fra den private sektor
til den offentlige sektor. Det, der kan måles
og vejes, er interessant, dvs. der ligger en tilskyndelse til at forfølge kvantitative mål og
ikke kvalitative mål. Der opstilles en økonomisk incitamentsstruktur, der tilskynder de
enkelte institutioner til at søge at efterleve de
centralt fastsatte målsætninger, da det kan
sikre institutionens økonomiske overlevelse.
Problemet for den enkelte borger er, at det er
opfyldelsen af de kvalitative mål, der er vigtig, ikke de kvantitative mål.

3. Styringsfikseret ledelse

Den tredje faktor er fremkomsten og udbredelsen af den nuværende idealtypiske
ledelsesform, ”den styringsfikserede ledelsesform”, der er fremkommet i overgangen
fra velfærdsstaten til konkurrencestaten.
Karakteristisk for denne ledelsesform er, at
der ikke kun er lovmæssige rammer for de
ydelser, de offentligt ansatte skal levere, men
at der meget detaljeret fra centralt hold er fastsat rammer for, hvordan, hvornår og hvorfor
den offentligt ansatte skal præstere. Følgelig

KLUMMEN

er der et begrænset handlerum for den
enkelte med hensyn til at tilrettelæge
og udføre arbejdet.
Kriterierne for ansættelse af de ledere, der skal udmønte den styringsfikserede ledelse, er, at det er ledere, der af
andre og af sig selv opfattes som ledere
med stort L. De behøver ikke nødvendigvis at have kendskab til materien i
det arbejdsfelt, de er sat i spidsen for.
Mere væsentligt er det, at de kan opstille flowdiagrammer, der beskriver
klare kvantitative målsætninger, der
kan være styrende for produktionen.
Problemet er, at der ikke nødvendigvis
er sammenfald mellem opfyldelsen af
de kvantitative mål, og de krav, som
den enkelte bruger stiller til kvaliteten
af ydelsen.
Da der ofte gøres en dyd af, at den
valgte leder ikke har forudgående kendskab til det arbejdsområde, lederen er
sat i spidsen for, er der en betydelig risiko for, at ledelsen og de tillidsvalgte
medarbejderrepræsentanter kommer
på konfliktkurs. Denne konstruktion

er ikke befordrende for en åben og tillidsfuld dialog mellem ledelsen og de
fagprofessionelle. Da ledelsen ikke har
de faglige forudsætninger for at indgå
i en fagligt funderet dialog med medarbejderne om opgaveløsningen, vil de
erfaringsmæssigt ofte, på baggrund af
ledelsesretten, ty til at udstikke ordrer.
Der er altså tale om en énvejskommunikation. De fagprofessionelle medarbejdere, der har en bred teoretisk og
erfaringsbaseret viden, kan vanskeligt
acceptere, at deres fagligt funderede
synspunkter på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, bliver tilsidesat på
denne måde.
Dette forhold indebærer et betydeligt konfliktpotentiale, der ofte har resulteret i fyringer af ansatte, herunder
tillidsvalgte, der udtaler sig kritisk om
ledelsens dispositioner.

Brug for en ny kurs

Samlet medfører de 3 nævnte faktorer,
der har et indholdsmæssigt overlap, at
der opstår et dårligt arbejdsmiljø. En

stor del af de sparsomme ressourcer
skal anvendes til målinger, evalueringer og forfølgelse af formelle kvantitative mål, alt sammen på bekostning af
at tilgodese løsningen af de kerneopgaver, der er institutionernes rationale og
eksistensberettigelse.
Der skal løbes stærkere, der skal bruges ressourcer på opgaver, der ikke
medvirker til at højne kvaliteten af
arbejdet, mulighedsrummet for den
enkelte til positivt at præge arbejdets
udførelse bliver indskrænket, og kvaliteten i opgaveløsningen bliver anfægtet
af brugerne.
Dette medfører et dårligt arbejdsmiljø, dårlig trivsel, mistillid mellem
ledelse og medarbejdere, lav produktivitet, stort sygefravær, hvor arbejdsbetinget stressfravær fylder stadigt mere,
og hvor den samlede brugertilfredshed
bliver reduceret.
Der er behov for at gentænke mål og
midler i den offentlige sektor.

// Økonomiske besparelser efter salamimetoden.
Det vil sige, at der eksempelvis skæres 2 procent
af de årligt tildelte ressourcer.
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TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Alle skal udfordres
på deres valg
– hele livet igennem
Carla Tønder Jessing er
ny formand for Danmarks
Vejlederforening. Hun ser et
behov for en reform, så alle
borgere kan få uvildig vejledning livet igennem. Det
er nødvendigt i et samfund,
hvor stadig flere skifter
erhvervsspor flere gange
gennem livet
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D

et er en erfaren kvinde, der har indtaget formandsrollen i Danmarks
Vejlederforening. Carla Tønder Jessing
har siddet i foreningens bestyrelse siden
2012 og i kraft af sin næstformandsrolle
de sidste par år også været fungerende
formand et halvt år i 2016, før hun i september blev valgt som formand. En tidkrævende post, der kræver deltagelse i
konferencer og møder i ind- og udland
for at følge udviklingen tæt.
»Vi har heldigvis en engageret og
bredt sammensat bestyrelse, så jeg ad
den vej bliver opdateret på de mange
forskellige sektorer, men det er ret
tidkrævende at være formand,« siger
Carla Tønder Jessing, som også følger
det politiske arbejde på vejledningsområdet tæt. Sidste år sad hun således
i tre forskellige ministerielle udvalg og
fører også pennen, når der skal udarbejdes høringssvar til nye politiske
initiativer – med de aktive bestyrelsesmedlemmer som sparringspartnere.
Men hun har en lang erfaring at
trække på. I begyndelsen af 1990’erne
var hun underviser på uddannelses- og
erhvervsvejlederuddannelsen i DEL,
for siden at undervise på både læreruddannelsen og voksenunderviseruddannelsen. I 2002 blev Carla Tønder
Jessing videncenterkonsulent i CVU
Storkøbenhavn og senere koordinator
på den nye vejlederdiplomuddannelse
fra 2004. Fra 2006 til 2015 var hun videncenterleder i VUE – Videncenter for
Uddannelses- og Erhvervsvejledning i

VIA UC og underviser på DUEK, som
diplomuddannelsen nu hedder.

Samarbejde med UUVF

Den nye formand ser gerne et styrket
samarbejde på vejledningsområdet.
Igennem nogen tid har der været drøftelser med Ungdommens Vejlederforening (UUVF) om et øget samarbejde.
»Personligt håber jeg, det lykkes, og
også gerne at vi på et tidspunkt får en
sammenlægning, for det er min overbevisning, at vi i en samlet forening kan
stå stærkere i samarbejdet med myndigheder og i lovgivningsarbejdet,« siger Carla Tønder Jessing. Desuden vil
medlemmerne kunne få flere tilbud, da
foreningerne supplerer hinanden godt.

Mange tager en omvej

Den nye formand argumenterer for
en åben og uvildig vejledning med respekt for, at menneskers uddannelsesveje ofte tager nogle sjove sving og omveje. Det er hun også selv bevis på, idet
hun oprindelig blev butiksuddannet
som ganske ung, inden hun genoptag
skolegangen ved at tage 9.-10. klasse og
derefter hf. Det førte som den første i
den vestjyske arbejderfamilie til en universitetsuddannelse i dansk og pædagogik, hvilket har været springbrættet
til en karriere, som fra begyndelsen af
1990’erne førte hende omkring uddannelsen af kommende vejledere.
»Dengang var der et par og tyve sektorrettede vejlederuddannelser, så det
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// Alle unge har brug for at blive
udfordret i deres valg, for ellers
sker der det, at de unge i stor
stil bare går i gymnasiet uden at
tænke nærmere over det.

var et meget broget felt,« forklarer Carla Tønder Jessing om
situationen, som den var, før den store vejledningsreform
2003 med en øget professionalisering af vejledningen.
»Det var nogle vigtige skridt at gøre vejledningen uafhængig af sektorerne og at opbygge en vejlederprofession. Før
var det også vejledernes opgave at skaffe elever til de enkelte
uddannelsesinstitutioner, og det var et stort dilemma, som
reformen gjorde op med,« siger Carla Tønder Jessing. Hun
betoner, at der op igennem 00’erne var stor politisk opbakning til vejledningen.
»Siden er der sket nogle små tilbageskridt, hvor der igen er
slækket lidt på uddannelseskravene til vejlederne på blandt
andet gymnasieområdet. Desuden er der sket forringelser i
forhold til, hvilke målgrupper, der kan få vejledning. På UUområdet er den individuelle vejledning blevet begrænset til
de cirka 20 procent ikke-uddannelsesparate.«

Et tilbageskridt

Carla Tønder Jessing er uenig i den udvikling.
»Alle unge har brug for at blive udfordret i deres valg, for ellers sker der det, at de unge i stor stil bare går i gymnasiet uden
at tænke nærmere over det. Når vi taler karrierelæring er udgangspunktet jo netop, at man gennemgår nogle læreprocesser,
som vejledningen understøtter, og derigennem får øjnene op
for andre muligheder. Den refleksion snyder vi en stor del af de
unge for, når den individuelle vejledning bliver nedprioriteret
og begrænset til nogle få,« siger Carla Tønder Jessing.
Aktuelt er hun optaget af den nye lovgivning, som lægger
op til en ny kommunal ungeindsats.
»Jeg er spændt på, hvordan det falder ud i de enkelte kommuner. Men jeg håber virkelig, at man værner om professionaliteten på vejledningsområdet. Vejlederens rolle og profession må
ikke udviskes, så det er svært at se forskel på rådgivere, sagsbehandlere og vejledere i en ny fælles ungeenhed. For hvis det
bliver meget utydeligt, hvad der karakteriserer vejledningen i
disse nye enheder, så mister vi noget meget værdifuldt, som er
bygget op i professionen igennem de sidste 15 år.«

Carla Tønder Jessing er ny formand i Danmarks Vejlederforening. Hun frygter, at
vejlederens rolle og profession udviskes i de nye fælles ungenheder. Sker det vil det
være svær t at se forskel på rådgivere, sagsbehandlere og vejledere.

Reform af voksenvejledningen

Men reformer på vejledningsområdet ser den nye formand
gerne. Faktisk venter hun stadig på en reform, som var på
tegnebrættet helt tilbage i 2005.
»Allerede dengang talte vi om behovet for en reform af
voksenvejledningen, for det er meget uklart, hvor voksne kan
søge en uafhængig vejledning. Der er i trepartsaftalerne sat
fokus på efter- og videreuddannelse, men det egentlige problem med, at de ufaglærte ikke søger vejledning, og udfordringen med hvordan man motiverer til videre uddannelse,
er slet ikke løst. Så vi har en udfordring som kalder på en
reform,« siger Carla Tønder Jessing.
Hendes ønsketænkning er en reform med en institutionsuafhængig og uvildig vejledning til både børn, unge og
voksne.
»Perspektiverne om livlang læring kræver, at vi også kan
tilbyde livslang vejledning til alle borgere. For vi skal indstille os på, at vi ikke længere uddanner os en gang for alle til
hele livet. Flere vil i fremtiden skifte erhvervsspor flere gange
i livet,« siger Carla Tønder Jessing.
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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: Center for Livslang Læring og Program for karrierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-,
erhvervs- og karrierevejledning.

Hvad skal vi svare
I vejledning er vi som oftest optaget af at stille spørgsmål – rigtige spørgsmål, på
det rigtige tidspunkt med henblik på at vejledte finder sit svar. Kan en bog med
titlen: Hvad skal vi svare? mon bidrage med noget i forhold til vejledningspraksis?
Det korte svar er: Ja – og ikke så lidt endda!

Vetlesen og Willig (2017): Hvad skal vi
svare?
Hans Reitzels Forlag, 212 sider. Rasmus
Willig er lektor i sociologi ved Roskilde
Universitet og Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Oslo Universitet.

A

llerførst skulle vi måske lige slå
fast, at det at stille spørgsmål på
en måde også udgør et (gen-) svar. Den
måde vi stiller spørgsmål på definerer, hvad der meningsfuldt kan svares.
Dernæst kan vi med det samme afsløre, at denne bog, trods sin titel, som jo
også udgør et spørgsmål, stiller mange
spørgsmål – store spørgsmål, som vi i
en travl hverdag egentlig ikke har tid
til at overkomme at forholde os til. Men
det kommer til at stå lysende klart,
hvorfor der ikke er nogen vej uden om
netop de store spørgsmål og at forholde
sig både teoretisk og allermest praktisk
til nogle svar på dem. For hvad skal vi
svare vores børn, når de spørger om
verden er eller bliver okay?
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Fuglekøjer og menneskekøjer

Med udgangspunkt i et illustrativt billede, fuglekøjen, som er betegnelsen for
en fangstmetode med en uhyggelig effektivitet, der med rovdrift truede med
at udrydde vildænder, og derfor blev
forbudt i 70’erne, konstruerer forfatterne et begreb, de kalder en ’menneskekøje’.
En menneskekøje er en model, der
beskriver en selvtilrettelagt fælde, der
netop bærer samme risiko som fuglekøjen – nemlig at udrydde arten mennesket og ødelægge den klode, som vi
bebor.
Forfatterne viser, hvordan mennesker
er gået i deres egen fælde, som består
af 9 ruser, der, når man først er fanget,
er særdeles vanskelige at komme ud af
igen. De 9 ruser beskrives i første del
af bogen og efterfølgende giver forfatterne faktisk nogle helt konkrete bud
på, hvordan mennesker trods alt kan
kæmpe sig ud af ruserne og fri af menneskekøjen.

De ni ruser
1. fanget i håbet om et teknologisk fix
2. fanget i de sociale medier
3.	fanget i konsulentindustriens disruptionscirkus
4. fanget i benægtelse
5.	fanget i forskydning væk fra egne følelser
og verden
6. fanget i rovdriften på indre og ydre natur
7. fanget i intetsigende forbrug
8. fanget af fossile brændstoffer
9.	fanget i falsk optimisme og i en løgn over
for vores børn

3 X R ANMELDER

I kapitlet ’Ud af ruserne, fri af menneskekøjen’ vover forfatterne sig ud i helt
konkrete bud på, hvordan vi, gennem
en reformation, et nyt frihedsbegreb,
praktiske løsninger på abstrakte problemer og en omskoling af vores begær,
faktisk kan og skal handle. Mest af alt
fordi alternativet; den dominerende
værdi og strategi, der hedder grænseløs vækst, udgør et system, som indeholder sit eget endeligt.

Et kampskrift

Bogen ’Hvad skal vi svare’ betegnes af
de to forfattere, en dansk sociolog og
en norsk filosof med et kritisk teoretisk ståsted, som et kampskrift – intet
mindre. De vover pelsen og beskriver i
sociologisk forstand, hvordan det aktuelle globale samfund og kloden ’er’. Og
fra det filosofiske blik giver de et bud
på, hvordan det ’burde’ være. Det ved
de godt vil være kontroversielt, men set
i lyset af, at såvel de, der i klimadebatten frygter, og de, der benægter, ikke
for alvor synes at handle på dét, der nu
ikke kun er mulige fremtidsscenarier,
men synligt igangværende ødelæggelse af kloden. De, der frygter, synes at
være paralyseret, og de, der benægter,
føler sig selvsagt ikke kaldet til at ændre kursen.
Under læsningen af denne bog med
henblik på at anmelde den i Vejlederen
har vi sat rigtig mange æselører på sider, som vi gerne ville citere. Egentlig
ville vi gerne bare citere hele bogen,
fordi den ikke noget sted har passager,
der er ’mindre vigtige’. Lad os give tre
eksempler, der taler for sig selv:
”Den situation, som den nye mennesketype dermed havner i, fremstilles
i nutidens dominerende narrativ som
selve realiseringen af idéen om individuel frihed …
Vores påstand er, at denne situation
kan udvikle sig til det stik modsatte,
nemlig til valgtvang. Det står os nemlig
ikke frit for ikke at vælge, det vil sige
at undlade at deltage i konkurrencen
på alle arenaer, hvor vores selvfremstilling og vores præstationer vejes og
måles. Det, der ideologisk set fremstilles som frihed, bliver til et krav om at
drive rovdrift på sig selv og hele ens
repertoire som menneskeligt subjekt.”
(s. 88-89)
”Naturen er ved at opgive os, og vi
har kunnet mærke det i nogen tid. Nu
kan vi mærke at det trækker op… Der

er revolution på vej, og hvis vi tror, at
naturen kommer og sætter sig til forhandlingsbordet for at indgå et kompromis, kan vi godt tro om igen. Men
der er altid mulighed for en reformation, som altid er at foretrække.” (s. 173)
”Skal klima-, men også miljø- og biodiversitetskrisen løses, må reformationen sættes i gang nu med nogle meget
simple skridt: Hold op med at spise
kød, benyt den kollektive trafik og drop
charterrejser og andet unødvendigt…
Bliv vegetar, kollektivist og nationalist
i betydningen: bliv hjemme og lad være
med at dyrke CO2-turismen – i hvert
fald i en prøveperiode… se hvad det fører til… Gør et forsøg.” (s. 173)

Ulydighedens forandring

I et efterord med overskriften: Forholdet mellem videnskab og kampskrift,
indleder forfatterne med et citat fra
Erich Fromm:
”Hvis evnen til at være ulydig markerede begyndelsen på menneskets historie, kan lydigheden meget vel … føre til
afslutningen på menneskets historie.”
(s. 191)
Willig har i publikationen ’Afvæbnet
kritik’ vist, hvordan det i øjeblikket synes at være umuligt at fremsætte den
kritik, der historisk har været motor
for forandring. Kritik er sat ud af drift
og har brug for at blive genstartet. Det
stiller krav om mod til ulydighed – at
turde stå op mod de ’sandheder’ og
den ’logik’, der hylder den grænseløse vækst, konkurrence, markedsøkonomi og en neoliberal diskurs. At
begå et kampskrift som forsker er ikke
det, man normalt forventer. Måske på
grænsen til forsker-ulydighed. Den
kamp forfatterne er fortalere for er
ikke en væbnet kamp, men en fredelig
daglig kamp, hvor vi begynder at tage
ansvar for mennesker og natur. De er
ikke overbeviste om, at de vil blive
hørt, men de lader tvivlen komme problemerne til gode, og håber trods alt, at
kunne bidrage til en bedre verden.

Skræmmende vigtig

Og det er vel netop der, vi som vejledere kan vælge at melde os ind i kampen.
Dels kan vi selvfølgelig selv begynde at
ændre på vores levevis, og dertil kan
vi sætte reformationen på dagsordenen i vejledningen. Vi har i nogen tid
været optaget af, hvordan vejledning
kan medvirke til social retfærdighed,

og måske er den reformation, som Vetlesen og Willig her lægger op til, tæt
forbundet med den selv samme dagsorden.
Bogen er ikke en hyggelig bog at
læse, den er vel nærmest skræmmende.
Ikke desto mindre, er det en bog man
sluger i én mundfuld, fordi den også
er skræmmende vigtig. Og så får man
meget lyst til at læse sig frem til bud på
svar. At se muligheder for at undgå at
blive paralyseret og i stedet finde nogle
svar på nogle af de udfordringer, vi meget nemt føler os afmægtige i.
Vi kan stærkt anbefale at læse denne
bog og lade sig opmuntre til at gøre noget – noget lokalt, noget dagligt, noget
praktisk og måske noget ulydigt. 3 x R
har hermed kastet sig ind i kampen. Vil
I være med?

Fra bogens bagsidetekst
»Mon ikke det hele ender med at gå okay?
Tesla udvikler sikkert noget teknologi, der
løser alle problemerne. Der bliver nok forhandlet en ny traktat.
På intet tidspunkt i menneskets historie er
det jo gået bedre.
Det er godt at være optimist. Men spørgsmålet er, om det også gælder, når der ikke er
nogen grund til optimisme. Svaret er nej.
Jubeloptimisme er i dag en effektiv mekanisme til at fjerne fokus fra en hidtil uset rovdrift
på mennesker og natur.
Vores børn spørger:
”Det går da godt, ikke?”
Hvad skal vi svare?«
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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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Plads til refleksion
J

eg har netop læst Danmarks Evalueringsinstituts (EVA)
nye rapport: Uddannelsesvalg i 8. klasse. På baggrund af
en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews med
elever i 8. klasse, gives en analyse af de unges tanker om uddannelsesvalg, og ønsker for hjælp til at træffe valget.
I rapporten kan man læse, at næsten halvdelen af de unge i
spørgeskemaundersøgelsen oplever, at det er et stort pres at
skulle vælge, hvad de skal efter skolen. Og en fjerdedel oplever ikke at få den hjælp, de har brug for, for at kunne vælge.
Analysen viser, at elever med begrænset viden om uddannelsessystemet og om sig selv, herunder egne interesser og
indsigt i, hvad de er gode til, har større sandsynlighed for at
føle sig presset og opleve et behov for hjælp.
8. klasseeleverne er også blevet spurgt om, hvad der kan
hjælpe til et bedre uddannelsesvalg. Her svarer de flere besøg på ungdomsuddannelser (39 %), mere praktik (35 %), flere
virksomhedsbesøg (29 %), flere personlige snakke med UUvejlederen (21 %) og flere snakke med forældrene (17 %).
Det giver mig stof til eftertanke.
Jeg mener ikke, at de unges ønsker er urimelige i forhold til
de krav, vi stiller til dem i en ung alder. De beder om viden,
og det skal vi som samfund være glade for. Vi ønsker jo netop
unge mennesker, der er videbegærlige, undersøgende og har
selvindsigt. De fortjener derfor, at vi lytter til deres ønsker.
I min hverdag som UU-vejleder, oplever jeg ligeledes elever,
der føler et stort pres i forhold til at tage stilling til uddannelse. Der er en fælles forståelse af, at uddannelse er noget
alle skal have. Derfor skal der også træffes et valg.

Jeg kan ikke lade være med at tænke over, om vejledningspraksissen i 8.-9. klasse kan blive endnu mere individuelt
tilrettelagt, for at tage hensyn til de behov eleverne har, i
forbindelse med deres uddannelsesvalg. Vel og mærke gældende for alle elever. Kunne vi sende eleverne af sted på flere
forløb på ungdomsuddannelser eller på en virksomhed 1-2
dage udenfor praktikugerne? Kunne vi give dem vejledning
i mindre grupper eller individuelt? Kunne vi starte tidligere
med at tage eleverne med ud og opleve uddannelser og arbejdsmarked, så de føler, de har en større viden i 8. klasse?
Det er kun elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate,
der kan have individuelle samtaler med en UU-vejleder. De
uddannelsesparate elever får kollektiv vejledning i klassen,
og kan opsøge vejledning hos e-vejledningen. Dertil kommer det obligatoriske emne Uddannelse og Job, som lærerne
skal inddrage i deres undervisning. Det opfylder behovet for
nogle elever, mens andre, føler de har behov for en samtale
med en vejleder, de kender gennem den kollektive vejledning
på skolen.
En vejledningssamtale kan sætte skarpt på, hvad der skal til,
for at tage presset af skuldrene hos den unge. Som vejledere
kan vi i mødet med den unge, støtte den unge i at sortere i
den viden, der er opnået om uddannelser, arbejdsliv og sig
selv, for derigennem at skabe et fokus den unge kan gå videre
med. Vi kan sammen med den unge skabe refleksion og give
håb.
Jeg mener, elever i 8. til 10. klasse bør have ret til og mulighed
for vejledningssamtaler med en UU-vejleder, når de er usikre
og pressede over det forestående valg. De skal kunne kontakte UU-vejlederen og få en samtale, selvom de er vurderet
uddannelsesparate.
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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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