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Ny direktør starter
jobbet med praktik

Mathilde Tronegård har indledt sit direktørjob i
Studievalg Danmark med at følge vejlederne på job.

FORMANDENS HJØRNE

TEKST //
CARL A TØNDER JESSING
FOR MAND FOR DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING

Midt i en forandringstid
P

å den internationale IAEVG-vejlederkonference i Göteborg i oktober var temaet ”A need for change” – altså
behov for forandring med fokus på digital vejledning Det
handlede både om ændringer i vejlederprofessionen som
følge af digital vejledning og om faktiske tiltag. Danmark er i
den sammenhæng stadig i front, og der blev refereret meget
positivt til Danmark fra talerne.
Et andet markant fokus var betydningen af den vejledtes
baggrund eller kultur i relation til vejledningens bidrag til social retfærdighed. Mats Tronmand fra Sverige talte om uddannelsessystemet som ’an opportunity structure’, og om at elevens baggrund kun betyder noget, hvis institutionen ikke kan
finde ud af at møde den baggrund eller kultur. Han fortalte
historien om de to unge fisk og den gamle fisk: ”De to unge fisk
kom svømmende ud i en sø, og den gamle fisk spurgte dem:
Hvordan er vandet? De unge fisk spurgte: Hvad i alverden er
vand?” Historien illustrerer, at kultur er det, vi ikke lægger
mærke til, eller som vi tager for givet. Vi er altså blinde for vores egen kultur og lægger den dermed ned over den vejledte.
Mark Watson fra Sydafrika havde et budskab om, at den
klientcentrerede, konstruktivistiske karrierevejledning er
skabt af mennesker fra den hvide, veluddannede middelklasse og derfor passer til mennesker fra den hvide, veluddannede middelklasse. Han stillede spørgsmålet, om hvordan
vejledningen skal være, hvis den/de vejledte ikke hører til
denne gruppe, men fx er fra en kollektivistisk indvandrerkultur – skal vejledningen så i højere grad være dirigerende
eller rådgivende? Et spørgsmål, der er relevant både nationalt
og internationalt.

Vejledningsåret 2018 i Danmark er præget af, at der på godt
og ondt er væsentlige forandringer på vej – eller allerede i
gang:
- Det Nationale Dialogforum for Vejledning blev nedlagt i
2018 som følge af Ekspertudvalgets anbefalinger. Det har
skabt et øget behov for samling af vejledningsaktører omkring re-formulering af vejledningens betydning og for politiske initiativer
- De kommunale ungeindsatser er vedtaget og overtager UUernes funktion 1.8.2019
- FGUen, Den forberedende Ungdomsuddannelse etableres i
2019, placeringen af skolerne er besluttet, og bestyrelserne
er ved at blive etableret
- VEU-centrene nedlægges i løbet af i år, og eVejledning er i
fuld gang med at overtage opgaven med vejledning af voksne og virksomheder, herunder etableringen af den digitale
platform og ansættelse af vejledere med en særlig voksenvejledningsopgave
-
Uddannelsesparathedsvurderingen udvides med vurdering af elevernes praksisfaglige kompetencer
- Der er kommet udspil fra regeringen med forslag til at få
flere elever i erhvervsuddannelserne – et udspil, der vil
placere mere vejledning i folkeskolen, gøre vejledningen
stadig mere undervisningsbaseret og baseret på nationalt
undervisningsmateriale. Forslaget er et forhandlingsudspil
og derfor endnu ikke vedtaget
Der er meget at forholde sig til for alle vejledere og for vores
forening. Og det gør vi.
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REDIGERET AF //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN OG OLE WISLER

Generalforsamling
med politiske temaer

Når Danmarks Vejlederforening holder generalforsamling
22. november i Aarhus bliver der foruden den formelle
dagsorden også sat spot på en række temaer af politisk karakter med oplæg af Steffen Jensen, der igennem en årrække
var konsulent og tidligere kontorchef i Undervisningsministeriet. Han taler blandt andet ud fra temaet ”15 års vejledning – hvad blev der af vejledningsreformen” og kommer i
sit indlæg omkring de forskellige politiske dagsordener på
området.
Se i øvrigt dagsorden til generalforsamlingen på www.vejlederen.org.
Generalforsamlingen foregår i tidsrummet klokken 15.30 til
17.30 og foregår på VIA, Campus C, Ceresbyen 24, 8000
Århus C: Lokale B5.06.

STUDIEREJSER
- rejser med karakter
Berlin
Bus
Prag
Bus
Budapest Fly
London Fly
Rom
Fly
Barcelona Fly

3 dage/2 nætter
6 dage/3 nætter
5 dage/4 nætter
5 dage/4 nætter
5 dage/4 nætter
5 dage/4 nætter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

628
1.258
1.498
1.798
1.998
1.998

Alle priser er FRA-priser inkl. transport, overnatning og morgenmad

A+ Studierejser • Lillehøjvej 2
8600 Silkeborg • Tlf. 8646 1060
grupper@aplus-studierejser.dk
aplus-studierejser.dk
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Vil friste dygtige
unge med
erhvervsuddannelse
Mange indsatser er rettet mod de mindre motiverede og ikke-uddannelsesparate unge, men projektet ”Unge i praksis”
vil med 5,1 mio. kr. fra Nordea-Fonden skifte kurs i retning
mod de dygtige, uddannelsesmotiverede unge. Over de kommende tre år skal en landsdækkende indsats friste netop den
ungegruppe til at vælge en erhvervsuddannelse.
Det sker på baggrund af erfaringer fra de kommunale centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som konstaterer, at den ungegruppe oftest er mest i tvivl om valg af
uddannelse og karrierevej. Samtidig har de fagligt dygtige
og motiverede unge fået reduceret deres muligheder for vejledning. Og det skal projektet lave om på ved konkret at fokusere på unge i 7. klasse over hele landet, som på forhånd
er sikret praktikplads gennem et samarbejde med Danske
Maritime, Plastindustrien og Dansk Byggeri.
I alt vil 4.050 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få
stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage
i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.

Ud i Fremtiden – bogen for
unge med særlige behov
Tiende udgave af ”Ud i Fremtiden – bogen for unge med
særlige behov” er nu på
gaden. Bogen er et vigtigt
opslagsværk for forældre
og pårørende til børn og
unge med særlige behov
og for specialvejledere,
fagpersoner, skoler med
specialklasser eller inkluderede elever.
I 2019 udgaven er der tilføjet et afsnit om Særligt
Tilrettelagt Beskæftigelse
(STB). Bogens register der
er regionalt inddelt er blevet udvidet, og her kan man i samlet oversigt finde opholds- og bosteder, specialefterskoler og andre
uddannelsessteder med STU eller særlige specielle tilbud.
Bogen indeholder regler og love, uddannelsesmuligheder
efter folkeskolen, STU-loven, særlige tilrettelagte gymnasiale
uddannelser, EUD, visitation, uddannelsesplan og jobmuligheder.

SIDEN SIDST

Ny IDA-undersøgelse:

Studerende
fokuserer på
topkarakterer

Studerende
savner feedback
fra underviseren

FOTO
OUR
: CO L

En analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at
hver tredje nystartede studerende
oplever, at de ikke modtager tilstrækkelig feedback fra deres
undervisere. Især nye universitetsstuderende savner mere feedback. Her svarer 33%, at de kun
’i mindre grad’ eller ’slet ikke’
modtager tilstrækkeligt feedback.
Det samme gælder 30% af de studerende på professionshøjskoler
og 26% på erhvervsakademier:
»Tallene indikerer, at institutionerne har forskellige traditioner
for feedback og arbejder med en
bred vifte af feedback metoder, fx
peer-to-peer feedback. Ikke desto
mindre er det vigtigt at være opmærksom på, at så stor en del af de
studerende ikke oplever at få tiltrækkelig feedback, når vi jo ved,
at det kan understøtte deres faglige
udvikling” forklarer chefkonsulent
hos EVA, Camilla Thorgaard, der
står bag analysen.

Små
virksomheder
tager mange
EUX-lærlinge
De mindre håndværksvirksomheder tager godt imod lærlinge fra
EUX-uddannelsen, hvor eleverne
samtidig med en erhvervsuddannelse har fag på gymnasialt niveau.
En ny opgørelse fra Dansk Byggeri
viser, at virksomheder med nul til
tyve ansatte står for at uddanne
halvdelen af de 653 EUX-lærlinge,
der sidste år var i praktik i byggeog anlægsbranchen. Særligt de helt
små virksomheder med under 10
ansatte har åbnet døren for EUXlærlinge. Sidste år havde de tilsammen 215 EUX-lærlinge i lære.

BOX

Op mod hver anden af de studerende på landets
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser
vil kun være tilfredse med at få karaktererne 10
eller 12 ved deres næste eksamen. Og op mod
hver tredje har et ambitionsniveau om at få minimum 10 i samlet karaktergennemsnit. Det
viser en ny undersøgelse blandt godt 1.500 studerende lavet af Ingeniørforeningen, IDA.
Formanden for Polyteknisk Forening, som
er de studerendes organisation på DTU, Lars
Holm, mener, at undersøgelsens resultater vidner om, at præstationskulturen blandt de studerende er stukket af.
”Der er intet galt i at være ambitiøs, men jeg
har svært ved at se, hvem der skal stå tilbage som
vindere i dette præstationskapløb. De studerendes ensidige fokus på kun at opnå topkarakterer
er jo nødvendigvis ikke sundt. Erhvervslivet er
vel også ringere stillet, når hver anden studerende svarer, at der generelt er mere fokus på at
få gode karakterer end på at opnå en samlet god
forståelse af det faglige stof,” siger han.

IDA formand:

Danmark taber på afviste unge
Når erhvervslivet nærmest skriger
på uddannet arbejdskraft inden
for it, teknologi, naturvidenskab
og matematik, nytter det ikke at
alt for mange unge bliver afvist
På mange af landets uddannelser er der i år blevet afvist alt
for mange kvalificerede unge på
netop de uddannelser, som erhvervslivet dagligt efterlyser. Det
er en særdeles uheldig udvikling,
mener formanden for Ingeniørforeningen, IDA Thomas Damkjær Petersen.
”Det er ærgerligt, at vi afviser
så mange unge på STEM-uddannelserne, når vi ved, at der
bliver brug for dem. Beregninger fra den teknologiske alliance

Engineer the future slår fast, at
der kommer til at mangle 10.000
STEM-kandidater i 2025, og heraf
der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører,” siger han.
På mange af STEM-uddannelserne er omkring halvdelen af
ansøgerne ikke blevet optaget, og
det samlede optag på de naturvidenskabelige uddannelser gik tilbage, mens optaget på it-uddannelserne gik minimalt frem.
”Det er umiddelbart ikke den
bedste købmandsregning, jeg
har set. Erhvervslivets enorme
efterspørgsel burde i langt højere grad have en effekt på, hvor
mange, der bliver optaget,” siger
IDAs formand.
VEJLEDEREN
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TEKST // OLE WISLER , JOUR NALIST

Stor forskel på sammenhængende
Der er meget stor forskel på, hvor og hvor langt kommunerne er med den sammenhængende kommunale ungeindsats. Flere steder er der stor usikkerhed, mens der
andre steder er begejstring for de nye konstruktioner, der – alt efter kommune – forankres i det eksisterende jobcenter, socialcenter eller vejledercenter med de kulturer
og værdier, der ligger deri

Frederikshavn

// Vi kan godt mærke en forventning om, at vi
skal vejlede vores unge et bestemt sted hen. Jeg
tror dog, vi er rimeligt rodfæstede i, at vi skal
vejlede de unge den vej, der er den rigtige for
dem.
CHRISTINA BECH HANSEN,
U U KOOR DINATOR , UNGE- ENHEDEN FR EDER IK SHAVN

Er I der, hvor I skal være med den
kommunale ungeindsats?

I forhold til, hvor vi skal være 1. august
2019, så er vi ikke. Her i Frederikshavn
har vi lige haft 5-års fødselsdag med
vores Ungeenhed, som er organiseret
sammen med arbejdsmarkedet. Vi arbejder med de 18-30-årige og når det
drejer sig om de yngre, så samarbejder
vi vejledere her i huset med familieafdelingen, der er et andet center i kommunen.
Rent faktisk startede Ungeenheden
med at være et center for unge fra 15-25
årige, men vi skilt ad igen. Så vi er der,
hvor vi skal være med undtagelse af de
15-18-årige.

Hvordan fungerer jeres tværfaglige samarbejde?

Hverdagen er blevet lettere på den måde,
at vi er tættere på vores samarbejdspartnere. Vi sidder alle i samme hus, spiser
madpakker sammen og går til de samme personalefester. Så der er let adgang
til det tværfaglige samarbejde.
Indledningsvis blev der lavet en stor
rapport fra et konsulentfirma, inden fusionen af de forskellige afdelinger, som
indeholdt nogle anbefalinger til samarbejdet. Vi fik indsigt i vores nye kollegaers faglighed og hvilke lovgivninger,
der arbejdes ud fra. Vi fik forståelse for
6
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hinandens fagområder, hvad kan man
forvente af sine kollegaer og hvilke opgaver, vi er sat i verden for at løse. Vi er
i dag omkring 85 ansatte i Ungeenheden i Frederikshavn.
Jeg synes, der overvejende er et positivt udkomme af sammenlægningen. UU-centret var en selvstændig
institution, og det gjorde, at vi var og
følte os virkelig uvildige. Vi var ikke
organiserede i en politisk styret organisation, som vi er i dag. Vi udfordres
nogle gange på vores uvildighed, men
jeg vil sige, at samtidig så ligger der
nogle kæmpemæssige fordele i den nye
konstruktion. Jeg synes stadig, vi yder
en uvildig vejledning og holder vejlederfanen højt.
Politikerne har besluttet, at vi har
en målsætning om at 35% af en ungdomsårgang skal have en erhvervsfaglig uddannelse. Vi kan godt mærke en
forventning om, at vi skal vejlede vores
unge et bestemt sted hen. Jeg tror dog,
vi er rimeligt rodfæstede i, at vi skal
vejlede de unge den vej, der er den rigtige for dem.

Kan I bedre hjælpe de unge i dag?

Ja, det synes jeg, fordi en UU’er – udover at vejlede til uddannelse – let bliver tovholderen, når der er flere lovgivninger, der skal i spil. Hvis den unge er

i gang med uddannelse, men er flyttet
hjemmefra og har svært ved at være i
det, så ser vi sammen på, hvordan vi
kan få søgt noget boligstøtte. Fordi vi
nu sidder sammen, så kan vi meget let
få fat i den rigtige fagperson. Så der er
en meget hurtigere ekspedition, og det
kan være med til at en ung ikke træder
ud af en uddannelse. Det giver god
mening, at vi vejledere binder det hele
sammen og er på for at fastholde eller
vejlede til uddannelse.

Bliver FGU’en et godt supplement
til det i står med i jeres
dagligdag?

Det er udmærket til de unge, der har
brug for en kortere indsats i forbindelse
med at blive klar til uddannelse eller
beskæftigelse. Men jeg tænker, det kan
blive en udfordring for de ikke-parate
vi har, som vi kan se, har haft brug for
mere end to år til at blive afklarede. Det
er jo nogle af dem, vi har i STU-målgruppen. Det er ikke dem med svære
funktionsnedsættelser. Det er de unge,
som vi tænker måske kan gøres klar til
at tage en ungdomsuddannelse eller de
selv tror, de er klar og de er nødt til at
have nogle forsøg for at se, om de kan.
Det kan blive en udfordring med dem,
men jeg kan ikke sige helt, hvor mange
det drejer sig om.

UNGEINDSATS

ungeindsats landet over
En tur rundt i det danske vejlederlandskab, med forskellige
geografiske nedslag i kommuner nord, syd, øst og vest, tegner meget forskellige konstruktioner omkring den kommende kommunale ungeindsats.
Deadline for implementeringen af den ny kommunale ungeindsats er 1. august 2019, men allerede fra 1. januar skal der

Helsingør

målgruppevurderes til den nye Forberedende GrundUddannelse, FGU.
Generelt er der meget stor tilfredshed med værdien af det
tværfaglige samarbejde, der hvor sammenlægningen er effektueret. Men andre steder, hvor man er midt i processen, er
usikkerhed at spore overfor det nye.

// Vi har sagt fra starten: Vi er sådan set
ligeglade hvad der står på døren, hvis bare
det bliver bedre for de unge!
JENS CHR IST Y, LEDER U U ØR ESUND

Er I der, hvor I skal være med den
kmmunale ungeindsats?

Vi begyndte processen for halvandet år
siden og er nu der, hvor der har været
en række arbejdsgrupper i Fredensborg og Helsingør kommuner. Der ligger forslag til Fredensborg Kommune
den 29. oktober, hvor der tages stilling
til den kommunale ungeindsats, der
betyder opløsning af UU Øresund. Og
samtidigt om man skal flytte forankringen fra at ligge i beskæftigelsesområdet
til at ligge i socialområdet. I Helsingør
Kommune har der også været arbejdsgrupper. Der skal leveres et direktionsoplæg, som skal afgøres den 26. november i byrådet. Så vi er på plads inden 1.
august 2019.

Er I klædt på til det kommende
samarbejde?

Vi har i UU Øresund - på eget initiativ - haft en supervisor til at snakke
med vores medarbejdere og ruste dem
til forandringen og de nye tværfaglige
samarbejder. Vi har haft to seancer og
den tredje kører til januar. Det er medarbejderne rigtigt glade for, og de har
faktisk ’pralet’ af det, hvis man kan sige
det, ved den årlige arbejdsmiljøundersøgelse i Helsingør Kommune, hvor
netop denne indsats er nævnt som en
succes.

Vores medarbejdere er dog usikre på,
hvor den faglige styring af vejledningen bliver af? En ting er, at vi gennem
den nye kommunale ungeindsats forhåbentligt får et bedre samarbejde med
socialområdet end vi har haft tidligere.
Men der er stor usikkerhed og bekymring omkring det vejledningsmæssige
perspektiv i relation til ledelsen af det,
og hvordan det kommer til at fungere.
Der er jobsikkerhed til alle, så det er
ikke noget problem. Det er meldt klart
ud fra begge kommuner. Og vi håber, at
det nære samarbejde, samlet i samme
hus, kan styrke indsatsen til glæde for
den enkelte unge. Vi har sagt fra starten: Vi er sådan set ligeglade hvad der
står på døren, hvis bare det bliver bedre
for de unge!
Jeg er dog overordnet bange for, at
de vejledningsfaglige landvindinger,
erfaringer og professionaliseringen af
vejledningen, der er sket siden 2004,
forsvinder. Jeg mener virkelig, der er
brug for, vi vejledere nationalt og lokalt
har et sted, vi kan diskutere faglighed
og udvikle vejledningen af de unge.

Hvad skal binde samarbejdet
sammen?

Man kan sige, at vi i UU-vejledningen
jo faktisk allerede har det IT værktøj,
der skal bruges til rigtig meget af det,
der skal løftes. Det grundlæggende
problem er, at næsten alle andre mennesker, man samarbejder med i kommunen ser de unge som en sag i kom-

munen. Langt hovedparten af de unge,
vi snakker med, er ikke sager og skal
aldrig blive til sager. Vejledningen er en
almen forebyggende indsats. Når man
sidder i det kommunale fællesrum, så
oplever vi, det er meget svært for andre
at forstå, at hovedparten af vores arbejde aldrig bliver registreret, fordi vi
grundlæggende slet ikke er en sagsbehandlende funktion. Vi er en forebyggende funktion.

Bliver FGU’en et godt supplement
til det I står med i jeres
dagligdag?

Jeg synes, der er noget god og noget
skidt. Det er godt, det bliver slået sammen, og der bliver én styring af det. De
seks institutioner, som nu bliver slået
sammen, har jo skullet købe forskellige
ydelser af hinanden. Hvis eksempelvis
produktionsskolen skulle lave noget
danskundervisning, så skulle de købe
det hos VUC og så videre ...
Hvis den unge ikke kan starte på en
ordinær uddannelse, er vi forpligtet til
at få dem igennem FGU. Man kan frygte, FGU’en bliver for boglig. Gruppen af
unge er meget forskellig og kræver en
mangfoldighed af måder, metoder, muligheder og tilbud for at kunne lykkes.
Det er noget af det produktionsskolerne gør i dag med al deres forskellighed,
og jeg er bange for, de nye FGU-institutioner ikke helt kan leve op til det.
>>>
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Slagelse

// Det er væsentligt at have fokus på, at det
centrale jo er vejledningsloven, hvor der så
er tilføjet et afsnit omkring den kommunale
ungeindsats.
JACOB MORTENSEN, LEDER U U -VESTSJ ÆLL AND
FORTSÆ T TER SOM LEDER I SL AGEL SE KOMM UNE

Er I der, hvor I skal være med den
kommunale ungeindsats?

De tre kommuner; Ringsted, Sorø og
Slagelse har opsagt samarbejdsaftalen
med UU-Vestsjælland den 1. januar. Det
skal nu klarlægges, hvorledes man vil
håndtere vejledningen i hver kommune.
De medarbejdere, der er i UU, bliver
virksomhedsoverdraget til deres respektive kommune, og skal stadigvæk
foretage vejledning på de ansættelsesvilkår, de har nu.
I Ringsted har man i nogle år haft en
Ungeenhed, og det fortsætter. I Sorø
og Slagelse skal man nu finde ud af,
hvordan det skal se ud, og hvordan
man skal koordinere og planlægge den
kommunale ungeindsats.
Processen er i gang, og vi sidder med
i nogle arbejdsgrupper. Jeg sidder i en
Slagelse Kommune, hvor jeg kommer
til at arbejde videre. Der kommer en politisk beslutning til december. Det der
er planen er, at jeg skal fortsætte som
leder af vejledningsenheden.
I Slagelse organiserer vi det ikke som
en Ungeenhed. Der skal det organiseres som en Ungeindsats, hvor de forskellige forvaltninger eller enheder forpligtiger sig til at gå ind i ET stærkere,
tværfagligt samarbejde.
I processen har man været ude at interviewe unge, der har været en medarbejderworkshop samt en konference
for samarbejdspartnere. Alt det materiale ligger nu i arbejdsgruppen og skal
danne grundlag for en beskrivelse af
vores ungeindsats i kommunen.

Hvordan ser du den uvildige
vejledning fortsætte i den
kommende kommunale
konstruktion?

Det, vi har fået meldt ud, er, at UUvejledningsenheden skal fortsætte i
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Slagelse. Sådan har man det også i Sorø.
Det er væsentligt at have fokus på,
at det centrale jo er vejledningsloven,
hvor der så er tilføjet et afsnit omkring
den kommunale ungeindsats. Det skal
man have for øje, når man snakker om
den kommunale ungeindsats. Hele loven er jo med vejledningsfokus på uddannelse og beskæftigelse.
Hos os bliver den kommunale ungeindsats ikke organiseret under jobcenteret,
og det er med til at sikre uvildigheden.
Hvis man fastholder vejledningsenheden for sig selv, som jeg forventer, så kan
vi bevare den uvildighed.
Det man skal huske med den kommunale ungeindsats, er, at der står,
den skal startes op i grundskolen. Og i
Slagelse har man gjort det, at den kommunale ungeindsats skal dække fra
12-29 år – dog med et primært fokus på
de 15-29-årige til at starte med. Vi har
vurderet, der skal sættes tidligere ind,
hvis man skal lykkedes. Og vi har også
forpligtet os til et samarbejde helt op til
det fyldte 29 år.

Er I klædt på til det kommende
samarbejde?

Opdraget er nu at få beskrevet, hvordan den kommunale ungeindsats skal
konstrueres for den enkelte kommune.
Og så skal man se på, hvad der er behov
for at kompetenceudvikle til.
Vi skal selvfølgelig ruste vores medarbejdere til det tværfaglige samarbejde, men vi vejledere er faktisk dem
i kommunen, der er katalysator i det
tværfaglige samarbejde qua det, at vi
har det største tværfaglige samarbejdsfelt. Min forventning er, at vi får styrket
det relationelle på det arbejdsmæssige,
tværfaglige plan, så de unge mærker, at
når de kommer med en udfordring, så
bliver det lyttet og handlet.

Hvad skal binde samarbejdet
sammen?

Der står jo, at ungedatabasen er den
fælles platform i forhold til at trække
nye oplysninger ind, men vi argumenterer meget kraftigt for, at det bliver vores vejledningssystem, som skal være
den fælles journaliseringsplatform for
alle medarbejdere. Fordi vi har en historik med uddannelsesplan, målgruppevurdering, aktivitetshistorikker, og
der kan også åbnes for journalisering
ud fra, hvad der er relevant for det
tværfaglige samarbejde.
Vores IT-udvikler er forpligtet til at
skabe forbindelse med de relevante
fagdata, der kan ligge i andre fagcentre.
Det vil sige, at der kan lægges relevant
journalisering fra børn- og ungesagsbehandlere op i vores system, og de kan
trække relevant info ned fra systemet.

Bliver FGU’en et godt supplement
til det I står med i jeres
dagligdag?

Ja. Det, der er positivt ved FGU, er, at
der bliver stillet nogle ekstra krav i forhold til rummelighed. For eksempel
hvis du er misbruger og går til misbrugsbehandling, skal du kunne fortsætte på din uddannelse. Det har jo tidligere været sådan, at man blev smidt
ud af eksempelvis produktionsskolen,
hvis der var misbrug ind over.
FGU’en er et godt værktøj for os, men
det er ikke nok til at komme hele vejen
rundt. Der vil være unge i kommunerne, som ikke kan rummes i FGU’en – og
heller ikke i STU.
Vi skal se, hvad der giver mening at
holde fast i og om der er noget, som skal
udvikles.

UNGEINDSATS

Esbjerg

// Det, at vores UU-vejledere er en del af
jobcenteret, gør jo også, at de gør alt, hvad de
kan for at sikre, at de unge kommer godt videre,
så de ikke havner i jobcenter-regi.
LENE DAMGA ARD,
UDDANNEL SESLEDER I UDDANNEL SESHUSE T, ESBJERG

Er I der, hvor I skal være med den
kommunale ungeindsats?

Den konstruktion satte vi allerede i
gang i 2014, hvor UU Esbjerg blev en
del af Jobcenter Esbjerg. UU-vejlederne
på de 15–25 årige flyttede ind i Uddannelseshuset sammen med dele af ungeindsatsen i Jobcentret. De ordinære
grundskolevejledere er forankret under
SSP i Børne- og Kulturforvaltningen.
Specialvejlederne herunder grundskolevejledning er ligeledes en del af
Jobcentret, men i en specialenhed hvor
STU også varetages.

Hvordan fungerer jeres
tværfaglige samarbejde?

Der har ikke været hyret konsulenter udefra til at bistå en sammenlægningsproces. Vi er bare gået i gang med
samarbejdet på tværs af lovgivning og
fagligheder. Vi satte os sammen og talte
om, hvad det var for lovgivninger, der
lige pludselig havnede her i jobcenteret.
Og så har vi sammen fået skabt et tværfagligt samarbejde internt og på tværs
af de forskellige lovgivninger.
Alt samarbejde, når man kommer
med forskellige fagligheder, vil altid
være en udfordring, indtil man finder
ud af, hvad det er for fagligheder, der
bringes i spil, og at man lærer respekten for hinandens faglighed.
Der har i mange år været indskrevet
i lovgivningen, at beskæftigelsesrådgiveren er den koordinerende sagsbehandler, så derfor er vores tværfaglige
samarbejde ikke noget nyt.
Når du læser loven, så skal beskæftigelsesrådgiveren sikre, at alle aktører i
en ung persons sag er repræsenteret. Så
der er altid en tovholder på den unges
sag.

Vi har også, udover det der står i lovgivningen, igennem tre år kørt med
relationel koordinering som forsøg, så
vi arbejder rigtigt meget med den tværfaglige del.
I uddannelseshuset arbejdes der
tværfagligt ud fra skoledistrikter i
teams, hvor der sidder en UU-vejleder
fysisk sammen en beskæftigelsesrådgiver og en jobkonsulent. Så man hele
tiden tænker i de tre ben.

Kan I bedre hjælpe de unge i dag?

Ja, det kan vi, fordi vi samarbejder. Jeg
tror ikke, vi kan finde nogen her i huset,
hverken UU-vejledere eller vores rådgivere, der ville sige, det ikke skulle være
sådan.
Før var UU’en en institution, hvor
jeg aldrig har tænkt dem som et aktiv
i forhold til min sagsbehandling. Man
var selvfølgelig bevidst om, at der sideløbende foregik en indsats for alle i
grundskolen og til det fyldte 25 år. Så
for mig er det ubetinget en fordel at vi
har sammenlagt indsatsen, da det giver
så meget synergi i forhold til arbejdet
med vores unge.
Vi deler de unge op i, hvad der er UUunge, og hvad der jobcenter-unge, fordi
vi har tusindvis af UU-unge, som vi
laver uddannelsesvejledning på, som
aldrig bliver en jobcenter-ung.
Det, at vores UU-vejledere er en del
af jobcenteret, gør jo også, at de gør
alt, hvad de kan for at sikre, at de unge
kommer godt videre, så de ikke havner
i jobcenter-regi. Så på den måde har
samarbejdet jo fordret, at hvis man som
UU-vejleder sidder med en ung, der
sidder på kanten, så henter man lige
viden hos kollegaen, der også sidder i
centeret, og så ser vi sammen på, hvil-

ken indsats vi kan iværksætte, så den
unge undgår at blive en jobcenter-ung,
men i stedet en ung, der via en samlet
indsats klarer sig selv. Så det er befordrende at sidde i samme hus.

Bliver FGU’en et godt supplement
til det I står med i jeres
dagligdag?

Jeg ved ikke, om det er det rigtige, vi
har gang. Jeg er bekymret for, det bare
er en ny måde at gøre noget på, som i
forvejen eksisterer. Men vi forventer og
håber på, at flere unge kan få et tilbud,
der matcher deres funktionsniveau.
Når jeg kigger på vores samlede målgruppe her i Esbjerg, så har vi omkring
1.000 unge, der er aktivitets-parate og
uddannelses-parate ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Omkring
halvdelen af hver. Deres funktionsniveau er lavt, mange har ikke afsluttet
folkeskolen, og der er sammensatte,
komplekse problemstillinger, så vejen
til uddannelse og beskæftigelse kan
være en udfordring. Der er heldigvis
også rigtig mange uddannelsesparate
unge i Esbjerg kommune, der via en
mindre indgribende indsats bliver i
stand til at gå i uddannelse.
Det bliver UU-vejlederen i kommunen, som skal målgruppevurdere den
unge til FGU og samtidig vurdere,
hvilket af de tre ben i FGU den unge
skal ind i, eller om der er et alternativ
til FGU, der kan støtte og udvikle den
unge.
Jeg er glad for, at man har lagt ind i
lovgivningen, at uddannelse ikke nødvendigvis altid er målet for de unge,
men at beskæftigelse også kan være en
vej til selvforsørgelse.

VEJLEDEREN
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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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VI TROR PÅ TALENTET I DIG
Challenge er linjefaget for dig der kan lide at træne udendørs med høj puls
– vi cykler, løber, sejler, surfer, klatrer og laver mange andre vilde ting. Vi
viser hinanden, andre, men især os selv, at teamspirit, forberedelse og rigtig indstilling er med til at skabe fantastiske fælles oplevelser. Det handler
kort og godt om at flytte din mentale og fysiske styrke under kontrollerede
forhold – at træde ud af Comfort-zone.

LÆS MERE PÅ HALVORSMINDE.DK

Art of Dance
Badminton
Billedkunst
Bordtennis
Challenge
E-sport
Fitness
Fodbold
Gymnastik
Håndarbejde
Håndbold
Medie
Musik
Psykologi og filosofi
Ridning
Svømning
Træ og metal

HALVORSMINDE
Efterskole og Fri Fagskole

Forbereder dig til fremtiden
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

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.

at eleverne udvikler personlige,
sociale og faglige kompetencer.

På Efterskolen Østergård arbejder vi ud fra værdierne respekt,
tryghed, ansvar og ligeværd.

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.

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

Vil tilbyder 3 linjefag – studielinje,
performance og landbrug&livsstil,
og der er mulighed for at få en
afgangsprøve.

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

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

AspIT er effektiv uddannelse
til unge med autisme
AspIT-uddannelsen har god succes med at tage fat i de unges succes
og hjælpe dem til job i virksomhederne, viser ny COWI analyse

S

om autist er der noget, man ikke
er så god til, og andet man er rigtig god til. For eksempel at kunne fokusere, erindre og lære nyt. På AspIT
uddannelsen tager undervisningen
udgangspunkt i styrkerne, og hjælper
med udfordringerne. Og det virker,
viser en ny analyse fra COWI, der over
otte måneder har undersøgt AspIT i
forhold til flere overordnede forhold.
Den beskæftigelsesmæssige effekt af
AspIT sammenlignet med en kontrolgruppe, altså tilsvarende unge på anden STU. Virksomhedernes tilfredshed
med elevernes kompetencer. Samt den
samfundsmæssige værdi af AspIT.
Analysen viser, at 97% af de adspurgte virksomheder placerer AspIT elevernes kompetencer fra middel til virkelig
gode. Det betyder, at AspIT i høj grad
lever op til ambitionen om at skaffe
dansk erhvervsliv kompetent arbejdskraft på IT området.
AspIT uddannelsen lykkes således
med at flytte unge med autismespektrumforstyrrelse fra forsørgelse til meningsfuldt job ved at fokusere på det,
de unge kan og vil, altså evne og interesse.
75% af virksomhederne mener, at de
unges faglige kompetencer udvikler sig
i høj grad til meget høj grad allerede i
praktikforløb. Det vil sige, at eleverne
ikke kun lander hos virksomhederne
med gode kompetencer sammenlignet
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med andre unge. De udvikler sig også
meget hurtigt – nemlig allerede i praktikforløb.
COWI’s analyse viser, at kvaliteten af
de konkrete opgaver, praktikanterne
løser, vurderes til at være ”høj eller meget høj af hele 88% af virksomhederne”.
Og det er endda opgaver, som over 70%
vurderer i sværhedsgrad til at ligge i
feltet mellem høj og meget høj.
Uddannelseschef Ole Bay Jensen,
AspIT, er naturligvis glad for de gode
resultater:
»At netop COWI betegner uddannelsen som exceptionel, er vi meget stolte
af. Vi er tidligere blevet udpeget som
best practice af EU, Unesco og Danmarks Evalueringsinstitut. Og sidste
år fandt Epinion også meget rosende
ord frem om os i deres samlede undersøgelse af STU. Når man er ung autist,
har man ikke altid haft det nemt i folkeskolen. På AspIT siger vores elever ofte;
”jamen her er vi jo normale - fordi alle
jo har ASF”. Og den oplevelse af at skulle være fri for at tænke på at skille sig
ud med sin diagnose, betyder at diagnosen i stedet bliver en ressource. Fordi
autister typisk er dygtige til at fokusere
og huske. Og de to ting, er stærke ingredienser i en indlæringsproces.«
Undersøgelsen og dens resultater lander på et tidspunkt nu, hvor politikerne
diskuterer kvaliteten af STU-området.
Med COWI rapporten, får politikere

Ole Bay Jensen kan som uddannelseschef for AspITuddannelsen glæde sig over en positiv vurdering i ny
COWI-analyse.

og embedsfolk i kommunerne et godt
værktøj i hånden, hvis de skulle være
i tvivl om, hvad der virker, og ikke virker, mener Ole Bay Jensen:
»På AspIT håber vi nu, at unge autister uanset hvor de bor i landet, får mulighed for at gå på AspIT, og det kræver, at vi får de sidste kommuner med
på at visitere til AspIT, og dermed også
være med til at erhvervslivet, får den IT
arbejdskraft de mangler i så høj grad.«

WOOD

Tømrer og andet håndværk

FOOD

Hverdagsmad og gastromi

16 - 25 ÅR OG IKKE UDDANNELSESPARAT?
Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen tilbyder
Udvikling i trygt og overskueligt kostskolemiljø
Afklaring i forhold til job og uddannelse
Træning i at håndtere hverdagen og blive klar til at bo selv.

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen

86980145

GAME

Programmering og grafik

CARE

Pædagogik og omsorg

Østergade 77, 8370 Hadsten

www.linieskolen.dk
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BRUG FOR ALLE UNGE

Temahæfter
skal inspirere
ny kommunal
ungeindsats
Det fireårige projekt ”Brug For
Alle Unge” er klar med udgivelser, der kan bruges direkte i det
praktiske arbejde med at skabe
en ny sammenhængende ungeog vejledningsindsats i kommunerne, fortæller pædagogisk
konsulent Helene Valgreen.

14

VEJLEDEREN

BRUG FOR ALLE UNGE

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

M

ange aktører skal løfte i samlet flok for at give alle unge
muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Det er en
del af baggrunden for projektet ”Brug For Alle Unge”, som
nu udsender inspiration ud til, hvordan opgaven helt konkret
kan lykkes i kommunerne.
Hæfterne omtaler en række eksempler på praksis, og sætter samtidig et teoretisk lys på forudsætninger og indsatser i
vejledning og ungeindsats.
»Gennem projektet har en række UU-centre og vejledere
været involveret i at udvikle praksis ud fra devisen, at al viden er god viden,« fortæller Helene Valgreen, pædagogisk
konsulent i Undervisningsministeriet. Hun har været en af
tovholderne på projektet.
»Det har været vigtigt igennem udviklingsarbejdet at anerkende, at noget lykkes og andet skal justeres til. Men det er
vigtig viden at reflektere over, hvorfor noget lykkes og hvorfor andet ikke når helt i mål. Det er et godt afsæt for at kunne
arbejde fremadrettet med de mange komplekse problemstillinger, der er i forhold til at løfte alle unge.«
24 UU-centre har i perioden 2015-2018 været involveret
i projektet, hvor et grundlæggende spørgsmål har været;
”hvad er vigtigt for jer i UU og vejledningen”, og hvad der
skal til for at forankre det, der virker i forhold til de unge.
»Vores afsæt har været, at arbejdet skulle være meningsfuldt
for aktørerne, og derfor har det handlet om den praksis, der
reelt udspiller sig i kommunerne, så det kan blive en succes
for både de unge, forældrene og vejlederen,« siger Helene
Valgreen, som mener at den inspiration, der ligger i temahæfterne kan anvendes direkte i den nye kommunale ungeindsats,
som er ved at blive sat i søen rundt om i landet.
Helene Valgreen opfordrer til, at der gives tid til få det nye
samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser på plads i
kommunerne. For det kommer ikke bare af sig selv.
»Vores erfaringer fra projekterne er, at lederne skal tage
opgaven på sig og anerkende, at et struktureret samarbejde
kræver tid. Hvis kommunerne skal have noget ud af den nye
kommunale ungeindsats er det ikke nok at sige, man vil have
et struktureret samarbejde, der skal også arbejdes målrettet
på at det sker,« siger Helene Valgren.
De fire temahæfter referer erfaringer fra praksis, sætter det
ind i en teoretisk ramme og giver gode og konkrete råd. >>>

// Projekt Brug For Alle Unge skal
være meningsfuldt i praksis, så det
kan omsættes i ungeindsatsen i
kommunerne.
HELENE VALGR EEN

Hæfterne er opdelt i følgende temaer:

1.	Relationen i vejledningen.
(teoretisk artikel: Per
Schultz Jørgensen)

2.	Opsøgende vejledning.
(teoretisk kapitel: Peter
Plant)

3.	Inddragelse af forældre i
vejledningen.
(Mette Pless og
Tilde Mette Juul)

4.	Samarbejde på tværs – om
vejledning og uddannelse.
(teoretisk kapitel: Bo Klindt
Poulsen og Rie Thomsen)

Derudover udgives en femte tværgående publikation, kaldet
’Fokus på forankring: Bæredygtighed i pædagogiske indsatser’. Det er et tværgående temanummer, der som navnet
antyder sætter fokus på den viden og erfaring BFAU har med
forankring og implementering af projekter.
www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/
vejledning/brug-for-alle-unge
VEJLEDEREN
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BFAU- projekter:

Inspiration fra Brug For Alle Unge
Vejledning i fællesskaber og øget
forældreinddragelse
UU Djursland har afholdt et forløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse på to skoler. Forløbet har bestået af seks
moduler i foråret, fulgt op af uddannelsesbesøg, vækstsamtaler og andre arrangementer i efteråret. Det var de samme
elever, der deltog. UU Djursland har ønsket at gøre en ekstra
indsats for at inddrage forældrene i forløbene. Derfor har
man inviteret dem til at deltage i de første og sidste moduler. Det er lykkedes at få næsten alle forældre til at deltage,
og forældrene har givet meget positive tilbagemeldinger. For
eleverne har de ændrede skolerammer og aktiviteter givet
mulighed for personlig og social udvikling.
(Der kan læses mere om dette projekt i publikationen ’Inddragelse af forældre i vejledningen’)

Forløb med ny motivation og
fremtidsperspektiv for elever med
bekymrende fravær i skolen
UU Aalborg har gennemført et samarbejdsprojekt sammen
med PPR og en lærergruppe, der arbejder med børn og unge
med et bekymrende højt fravær i deres ordinære skoletilbud og deciderede skolevægringselever, der i lange perioder
ikke har deltaget i ordinært skoletilbud. Forløbet, der kaldes
ENKA, foregår på institutionen Ung AUC, som er en del
af den kommunale ungdomsskole. Det har omfattet blandt
andet kollektiv vejledning, gruppevejledning og struktureret
individuel vejledning. Indsatsen er blevet suppleret af digital
vejledning via Facebook. Forløbet har bidraget til, at alle unge
får den vejledning, de er berettiget til, og at de oplever, at
vejledningen giver mening for dem.
(Der kan læses mere om dette projekt i publikationen ’Samarbejde på tværs – om vejledning og uddannelse’)

Afprøvning af vejledningsmetoder
og -koncepter til ikke uddannelsesparate unge, med fokus på psykisk
sårbare
UU Skive har gennemført et projekt med netværksgrupper
for elever i 7.-9. klasse. Netværksgrupperne er særlige forløb
for typisk 6-9 elever, som har det svært med skolelivet og/
eller det derhjemme. Grupperne har mødtes ca. 12 gange
over et skoleår og har været faciliteret af en vejleder og en
anden voksen – enten en lærer eller en socialrådgiver. I netværksgrupperne har eleverne arbejdet med øvelser som
JUMP-kort, LEGO og styrkekort, og med sociale aktiviteter
som gåture, madlavning og andre praktiske fællesopgaver.
Deltagerne har generelt udviklet sig socialt og personligt. De
små grupper har været en stor fordel. Deltagerne har kunnet
tale om de ting, de oplever som svære, de har følt sig hørt
og set, og de har fået nye venskaber og gode råd fra andre i
samme situation.
(Der kan læses mere om dette projekt i publikationen ’Relationen i vejledningen’)

UU Tættere på
UU Kolding har ønsket at komme tættere på unge og forældre fra uddannelsesfremmede miljøer og unge, der er
vurderet ikke-uddannelsesparate. Det har man gjort ved
at arrangere og deltage i møder og andre arrangementer
i lokalsamfundet som fx temadage, caféarrangementer, Kulturnat og velkomstdag for nyankomne flygtninge. Resultatet
er, at UU Kolding har opnået en bedre synlighed hos målgrupperne og en større kontakt med forældre og unge med
behov for vejledning. Desuden er relevante samarbejdspartnere blevet opmærksomme på muligheden for, at UU deltager i deres arrangementer.
(Der kan læses mere om dette projekt i publikationen ’Opsøgende vejledning’)

Læs evt. mere om projekterne på BFAU’s hjemmeside:
www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge
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MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Uddannelses-, beskæftigelsesog botilbud til unge med
særlige behov

Et særligt tilbud til særlige elever

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

HØJ OVERGANGSFREKVENS

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

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg

Scan koden og se film
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk

Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk
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TEKST //
BO KLINDT POULSEN

Vejlederens faste klummepanel består af:
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.

”Vi ved, at vejledning virker.
Vi ved, at vejledning er vigtig”
Jeg spærrede øjnene op. Min underkæbe faldt ned på brystet.
Sagde hun virkelig det? Jo, den var god nok.

”Vi ved, at vejledning virker”.
Sådan faldt ordene virkelig fra embedsmanden fra det svenske parlament. Og den
næste sætning var lige så klar i spyttet.
”Det er vigtigt, at vores vejledere er ordentligt uddannet. At de har en ordentlig
vejlederuddannelse.”
Mit hjerte slog et ekstra slag.
Jeg var egentlig ikke et sted, hvor jeg
forventede store overraskelser og sjælelig
rørelse. Jeg sad i det store auditorium med
plads til mindst 1000 mennesker i Svenska
Messen i Göteborg, som deltager i den internationale vejlederkonference afholdt
af IAEVG – International Association for
Educational and Vocational guidance, den
svenske vejlederforening og Euroguidance Sverige, i begyndelsen af oktober 2018.
Godt 750 mennesker deltog, og af dem var
vi vel en 50 stykker, som havde fundet vej
til auditoriet til dette eftermiddagsseminar
fra 16-17.30.
Kvinden på scenen var Liv Hammargren,
seniorevaluator for den svenske rigsdag, og
hendes opgave var at præsentere rapporten
med det ophidsende navn: ”Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan – en uppföljning.” Rapporten var
bestilt af rigsdagens uddannelsesudvalg i
2017 med det formål at få et godt og vidensbaseret grundlag for eventuelle politiske
beslutninger om vejledningen i Sverige. I
det svenske parlamentariske system er det
sådan, så vidt jeg har forstået, at hvert po18
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litisk udvalg har et sekretariat tilknyttet,
som kan udføre denne slags opgaver mht.
viden, evaluering og opfølgning, sådan så
parlamentarikerne ikke er afhængig udelukkende af viden fra fagministerierne – en
viden som potentielt kan være påvirket af
den pågældende fagministers egne holdninger og prioriteter. Det prøver man at
komme uden om i Sverige ved at give Riksdagen de samme muskler og muligheder
som ministerierne.

Svenske problemer

Rapportens konklusion, som den blev formidlet denne eftermiddag, var bestemt
nedslående og ganske kompromisløst formuleret: Der er store problemer med vejledningen i Sverige. Ikke den enkelte vejledningssamtale eller -intervention. Der
er i rapporten stor støtte til vejledernes
konkrete arbejde, men det er galt med organiseringen, styringen og samarbejdet om
vejledningen i Sverige:
”Grundlæggende styringsmekanismer
som kræves for at kunne planlægge, organisere og dimensionere arbejdet med studie- og erhvervsvejledningen for at møde
elevernes behov savnes hos mange myndigheder og på mange skoler.” (s. 9 ).
Og det har konsekvenser for det daglige
vejledningsarbejde:
”Opfølgningen [dvs. denne rapport, bkp]
viser, at brister i styringen og ledelsen af
arbejdet med studie- og erhvervsvejled-

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Det er galt med organiseringen, styringen og samarbejdet om vejledningen i Sverige.

ning ofte leder til at samarbejdet mellem forskellige personalekategorier på
skolen, fx vejledere og lærere, påvirkes
negativt, hvilket kan få konsekvenser
for arbejdet med den brede vejledning
inden for rammerne i undervisningen.”
(s. 9).
Med andre ord, hvis ikke der er en
organisation og ledelse og meningsfulde mål (eller kendskab til målene
- foruroligende nok svarede en del af
de 4.000 adspurgte skoleledere og rektorer i undersøgelsen, at de ikke vidste,
om der var mål for vejledningen) bag
vejledningen og vejledningens samarbejde med andre aktører, ikke mindst
lærerne, kan det være meget svært at få
vejledning til at virke, endsige spille en
meningsfuld rolle i skolen.
I de seneste mange år har det, der i
Sverige kaldes den ”brede” vejledning
og som bl.a. omfatter undervisningsog læringsaktiviteter om uddannelse
og job, været, med et populært udtryk,
hele skolens ansvar. Rapporten her viser med al tydelighed risikoen for, at
hvis noget bliver alles ansvar, så ender
det med at blive ingens ansvar. Således
den svenske rapports konklusion:
”Opfølgningen peger sammenfattende på, at forudsætningerne, for at
eleverne skal kunne få den vejledning,
de har behov for, forbedres, hvis rektorerne arbejder aktivt og systematisk

med at styre og lede indsatsen.” (s. 10).

Vi risikerer svenske tilstande

De svenske erfaringer, som udtrykt i
rapporten, synes helt centrale for den
danske situation. De seneste års udvikling (eller tilbagerulning om man
vil) af vejledningsopgaven i skolen,
hvor et større ansvar for den brede vejledningsindsats placeres på lærerne
i skolen, i samarbejde og dialog med
Ungdommens Uddannelsesvejledning,
indeholder for mig at se lige præcis den
risiko, som erfaringerne fra Sverige illustrerer: Hvis vejledning bliver alle
(læreres) ansvar, bliver det ingens ansvar. Hvis ikke der er en klar sammenhæng mellem skole og UU og en stærk
involvering og opbakning til dette samarbejde fra skolens ledelse, og hvis ikke
der er klare og (fagligt) meningsfulde
mål for samarbejdet, risikerer vi i Danmark at havne i samme situation som i
Sverige.
Ansvaret for den svenske situation
placeres dog ikke kun hos lokale myndigheder og skoleledere/rektorer i rapporten. Også staten spiller en rolle i den
negative udvikling: ”Af opfølgningen
fremgår at de brister som findes hos en
del myndigheder og på en del skoler,
når det gælder arbejdet med studie- og
erhvervsvejledning i det mindste i en
vis forstand kan forklares med en svar

og utydelig statslig styring” (s. 10).
En række respondenter i rapporten
peger på, at den svenske lovgivning
på vejledningsområdet er for utydelig
og ikke hjælper lokale myndigheder og
skoleledere med, hvordan de skal arbejde for, at eleverne får den vejledning,
de har behov for. Det samme gælder for
fx uddannelsen af skoleledere og rektorer, som ikke behandler spørgsmålet
om hvordan man kan organisere og
lede arbejdet med vejledning i skolen
(og ungdomsuddannelserne).
Her er den danske parallel måske noget paradoksal: På den ene side har vi
ganske detaljerede mål for den brede
vejledningsindsats, tænk fx på de mange, mange målpar i emnet ”Uddannelse
og job”. Og vi har mål for elevernes uddannelsesvalg- og veje, som er både
håndfaste og politisk tunge, tænk fx
på den tidligere 95%-målsætning og
de nuværende målsætninger om unges
valg af erhvervsuddannelse.
På den anden side er der ikke meget
støtte at finde ift. ledelse og organisering af denne opgave i de statslige rammeværk. Man kunne polemisk hævde
(men det ville naturligvis ligge mig meget fjernt!), at det indeværende statslige
princip for organisering af vejledningen er desorganisering. En sådan tanke
kunne opstå, når man ser, hvorledes et
relativt stabilt rammeværk som kom- >>>
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munale UU-centre opløses og et fast
forankret fokus på vejledningsopgaven
diffunderer ud i samarbejdsstrukturer,
forskellige fra kommune til kommune.

Godt udgangspunkt

Det mest afgørende at lære fra den
svenske rapport er i virkeligheden de to
udtalelser, jeg begyndte denne klumme
med. Når nu den svenske Rigsdags
faglige medarbejdere påviser, at der er
ganske mange problemer med vejledningen i Sverige, så er konklusionen
ikke, at vejledning ikke virker. Tværtimod handler konklusionen om at skabe
de bedst mulige organiserings- og ledelsesformer for denne yderst vigtige
og samfundsgavnlige virksomhed; vejledningen.
Og det har betydning for den videre
behandling af rapporten. Den danner
nu grundlag for en tværpolitisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra
alle Riksdagens partier, som skal komme med anbefalinger til politiske beslutninger. Det er et arbejde, som ifølge
rapportens forfatter, Liv Hammargren,
står højt på den politiske agenda.

Noget skal ske. Og hvorfor skal noget
ske? Jo, fordi de svenske politikeres og
embedsmænds udgangspunkt er dette:
Vi ved, at vejledning er vigtig for individ og samfund. Vi ved, at vejledning
virker. Det er slet ikke til diskussion.
Derfor skal vi skabe de bedste organiserings- og ledelsesformer. Og vi ved,
at vejledningen kræver de bedst uddannede vejledere. Derfor er det helt
centralt med kvalitet i vejlederuddannelserne, og at alle personer i vejledningsfunktioner har en relevant vejlederuddannelse.
Det er simpelthen det svenske grundlag for udviklingen af vejledning: Vi
ved, at vejledning virker. Vi ved, vejledning er vigtigt.
Tænk hvis vi kunne møde danske politikere og embedsmænd med samme
indstilling.

Norge udvikler vejledningen

Norge fik forrige år en stor, parlamentarisk udredning af et helhedsorienteret
system for livslang karrierevejledning,
”Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfund”. Sverige

er med denne rapport midt i politiske
overvejelser om, hvordan vejledningens vigtige opgave kan styrkes. Tænk
hvis vi i Danmark kunne møde politikere, der var optaget af at udvikle snarere end afvikle vejledningen. Hvis der
skulle være nogen på linjen, er min helt
klare opfordring: Kig til Norge og Sverige. Se hvor seriøst og meningsfuldt
man kan undersøge og arbejde med
vejledningen.
Vi ved, at vejledning virker. Vi ved, at
vejledning er vigtig.

Link til den svenske rapport:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/rapport-fran-riksdagen/studie-och-yrkesvagledning-i-grundskolan-och_
H50WRFR24
Link til den norske udredning:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/
nou-2016-7/id2485246/sec1

Ta’ 9. & 10. klasse på

>
>
>
>
>

DIN eFTerSkole I AArhuS
Design & Stuff
Basketball
Mad & Gastronomi

>

Hør også om
Erhvervslinjen
for unge fra 1
6–20 år

Idræt- & Friluftsliv
International

RISSKOVEFTERSKOLE.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf 8617 8511 • risskovefterskole.dk
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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

Studievalg Danmark
-	I foråret 2018 vedtog Folketinget
en lov om oprettelse af et nyt
fælles Studievalg Danmark.
-	Den nye organisation har til opgave at samle de syv eksisterende
vejledningscentre i København,
Næstved, Odense, Kolding, Herning, Aalborg og Aarhus under
samme paraply.
-	Studievalg Danmark består af et
sekretariat i Odense samt de syv
allerede eksisterende afdelinger
rundt om i landet.
-	Vejledningen skal fortsat ske på
ungdomsuddannelser i hele landet
samt på Studievalg Danmarks
centre.
-	Det nye Studievalg Danmark blev
en realitet per 1. august 2018.

Ny direktør
Studievalg Danmarks nye direktør er Mathilde Tronegård.
Mathilde er 36 år og uddannet i statskundskab fra Syddansk Universitet. Hun kommer fra en stilling som uddannelseschef i Odense Kommune, hvor hun havde ansvar
for uddannelsesfremmende og forebyggende indsatser
samt vejledning.
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TEKST //
MARIE ENEVOLDSEN, JOUR NALIST

Ny direktør for Studievalg Danmark:

»Jeg er blevet overvældet over,
hvor stærk fagligheden er«
August markerede ikke kun begyndelsen på et nyt skoleår.
Efter sommerferien åbnede det nye Studievalg Danmark officielt
dørene til en ny samlet organisation med hovedsæde i Odense

I Odense har en ny direktør sat sig i chefstolen
for Studievalg Danmark.
Mathilde Tronegård hedder hun, og sammen med
resten af organisationen
er hun nu i gang med at
udstykke en fælles linje
for fremtidens studievalg.
En opgave, der starter med
det praktiske.

Fundament er ved at blive lagt

»Det er overgangen fra, at der har været
syv centre med hver en kontraktholder
og dermed syv forskellige måder at
gribe verden an på. Syv IT-systemer,
koncepter til kørsel, tidsregistrering,
og meget mere. Så nu skal vi til at finde
vores måde at gøre det på,« siger Mathilde Tronegård.
Inden hun i sommer satte sig i direktørstolen, var hun uddannelseschef
i Odense Kommune, og selvom det er
vigtigt at få styr på alle arbejdsgange,
glæder den nye direktør sig især til det
egentlige arbejde med at udvikle organisationen Studievalg Danmark.
»Vores fornemmeste opgave er ikke
administrative arbejdsgange, men at
gøre en forskel for de vejledningssøgende. Vejledningen bidrager til, at
unge og voksne på oplyst, reflekteret og
realistisk vis kan håndtere overgange
og valg af studie og karriere gennem
hele livet. God og tilgængelig vejledning giver de unge indsigt, redskaber
og tillid til at træffe deres egne valg.
Vejledning kan give de unge mod til
at være åbne over for muligheder, fejlskud og det, som de ikke havde regnet
med,« siger Tronegård, som desuden
påpeger, at det er frisættende at være
en ny og lille organisation uden en stor
bunke regler.
»Selvfølgelig er vi underlagt de aftaler og regler, som findes i staten. Men vi
bestemmer faktisk selv, hvor meget vi
vil bygge ovenpå, og der er vi optaget
af at blive en agil organisation, der er
båret af principper.«

Centre skal rykkes
tættere sammen

Ifølge hende er det en rigtig god idé at
samle de syv centre under samme paraply. På den måde bliver det nemmere
at drage gavn af den viden, der findes
på tværs af centrene, og samtidig bliver
der flere kræfter til fortsat at udvikle
nye og bedre vejledningsløsninger.
»Centrene er relativt små, og det har
førhen sat begrænsninger for, hvor stor
udviklingskraft, der har været i forhold til at løfte kerneopgaven og sætte
mere kvalitet ind i vejledningen. De er
lykkedes med rigtig meget, og der har
også været samarbejder imellem dem,
men man kan noget mere, når man er
en samlet organisation,« siger hun og
påpeger, at der også fremadrettet skal
være plads til visse forskelle centrene
imellem.
I jagten på at lære Studievalg Danmarks kerneopgave at kende, har Mathilde Tronegård desuden været på
rundrejse i landet.
»Før sommerferien var jeg ude at besøge alle centrene og var i dialog med
medarbejderne om, hvordan de griber
det an hver især. Hvad der er vigtigt for
dem, og hvad der er god vejledning,«
fortæller hun og understreger, at hun
har lært to vigtige ting under sine besøg:
»Jeg er blevet overvældet over, hvor
stærk fagligheden er, og hvor stor dedikationen er i hvert eneste af centrene.
Der er enormt dygtige, veluddannede
og engagerede medarbejdere, som er >>>
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// Jeg har været med til rigtig mange
organisationsforandringer gennem tiderne, og
det er sjældent, at folk står med armene over
hovedet og siger, at det her bliver fedt. Men
det er faktisk det, jeg har mødt her.
meget optagede af, hvordan de lykkes
bedst i vejledningen og i mødet med
den enkelte unge. Men samtidig så jeg
det, som politikerne jo også fik øje på:
at det er ikke ens fra Nørre Nissum til
Næstved.«

Direktør i praktik

I løbet af efteråret vil Mathilde Tronegård invitere sig selv på kaffe hos mange af Studievalgs samarbejdspartnere
for at få en snak om vejledningen, og
så skal hun følge en række vejledere på
arbejde.

»Jeg skal ud i praktik og komme endnu tættere på, altså følge vejlederne helt
ud i klasselokalerne eller i den åbne vejledning.«
Tilsammen skal de mange besøg og
møder give Mathilde Tronegård et
bedre billede af status quo. For hende
er det altoverskyggende, at direktionen
ikke topstyrer Studievalget, men at udviklingerne sker på baggrund af vejledernes egne erfaringer.
»Jeg er ikke vejledningsekspert. Det
er alle de andre i organisationen, der
er det. Så der er meget få beslutninger,

jeg træffer alene. Jeg tror, det er så afgørende vigtigt, at vi er danmarksmestre i
samarbejde – både internt i organisationen og med de unge, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser
og alle de andre aktører om vejledningen,« siger hun.
Heldigvis oplever Tronegård kun velvilje over for det nye Studievalg Danmark:
»Jeg har været med til rigtig mange
organisationsforandringer
gennem
tiderne, og det er sjældent, at folk står
med armene over hovedet og siger, at
det her bliver fedt. Men det er faktisk
det, jeg har mødt her. Selvfølgelig er
der en naturlig tanke på, hvad kommer
det her til at betyde for den enkelte,
men der er en enormt stor tiltro til, at
vi bliver stærke, når vi står skulder ved
skulder. Og jeg glæder mig til at indfri
nogle af de forventninger – sammen
med vejlederne.«

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
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Efterskole
for Unge
med særlige
behov

Vi sender
undervisningen
på Værksted
Sport

Ridning
Landbrug
www.tolneefterskole.dk
Musik
Kunst/Håndværk
Drama/Bevægelse
IT/Medie
Køkken/Kantine
Bygge/Anlæg
Motor/Metal med mulighed
for at få et
Natur/Pedel
fagligt løft i
Botræning
dansk og
matematik

“Centralt
beliggende
med tog lige
til døren”

Nyt...

STU TOLNE
Uddannelsesstart
1. august 2018

Tlf. 9893 0511
Dvergetvedvej 95 Tolne
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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

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.

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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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 //
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.

Gå dog hjem
Fylder pseudoarbejdet meget hos de personer, du vejleder – eller måske hos dig selv?
Det kan du blive klogere på i denne bog, hvor forfatterne konkret opfordrer til, at vi
blandt andet skal komme lidt ned på jorden, styre positiviteten, stoppe med at betale
folk for deres tid og også selv huske at tage hjem i ordentligt tid – faktisk vil de nedsætte arbejdsugen til 15 timer
Nej, med deres undersøgelse, ønsker
de at indfri en gammel fremskrivning
af den økonomiske udvikling fremført i
en forelæsning i Madrid af den britiske
økonom John Maynard Keynes i 1930.
Her beskriver Keynes, hvordan fremtiden vil udfolde sig de kommende 100
år, og som resultat af at ’økonomiske
vanskeligheder vil være løst’ vil der
maksimalt være en gennemsnitlig arbejdsuge på 15 timer. Og disse 15 timer
er ifølge Keynes ikke engang en økonomisk nødvendighed, men snarere
en menneskelig. Vi vil have brug for at
lave noget for at føle os tilfredse.

’Pseudoarbejde – Hvordan vi fik travlt med at
lave ingenting.’
Af antropolog Dennis Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen

I

april udkom denne bog skrevet af et
lidt umage par; antropolog Dennis
Nørmark og filosof Anders Fogh Jensen.
De kommer fra hver sin yderfløj af det
politiske landskab – henholdsvis Liberal Alliance og Enhedslisten. Det siger
måske i sig selv noget om det begreb,
de undersøger: pseudoarbejde. For det
betyder åbenbart ikke noget, fra hvilket perspektiv man betragter pseudoarbejde. Det forbliver et arbejde, som er
meningsløst og spild af tid, uproduktivt
og i værste fald kontraproduktivt, fordi
pseudoarbejde har det med at forstyrre
andre, så de ikke kan komme til at lave
deres arbejde.
Så er vi sat på sporet, og denne bog er
i sandhed kontroversiel, fordi den stik
imod tidens dominerende diskurser
foreslår 15 timers arbejdsuge. Ikke ’bare
12 minutters længere’ daglig arbejdstid,
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Meningsløst arbejde – et tabu

som en tidligere Thorning regering opfordrede til, eller at vi skal arbejde mere
effektivt og smartere på den samme tid
(med henblik på at vækste), og heller
ikke bare 12 timer mindre om ugen,
som det har lydt fra den nuværende
venstrefløj.

Forfatterne beskriver deres arbejde
med denne publikation som en undersøgelse af det moderne arbejdslivs
skyggeside, nemlig at en overvejende
del af det er meningsløst og spild af
tid. Eksemplerne, som der refereres til,
kommer såvel fra den offentlige som fra
den private sektor. Men forfatterne har
måttet affinde sig med, at ikke alle deres
kilder har villet stå frem med navn. Det
er nemlig ikke god latin at skilte med
det, hvis ens arbejde, eller noget af det,

3 X R ANMELDER

forekommer at være ligegyldigt. Forfatterne beretter om koncernrapporter,
der aldrig bliver læst, om afkrydsningsskemaer, der aldrig vil give brugbar information fra sig, og om eksempler på
arbejde der af medarbejderne opleves
så kedeligt og meningsløst, at det næsten har drevet dem til vanvid.

Tiden der forsvandt
og hvordan vi får den tilbage

Bogens knapt 300 sider er struktureret
i tre dele.
I første del: Om tiden der forsvandt,
introduceres vi til bogens tema gennem et historisk blik på, hvad der er
sket med vores arbejdsliv og arbejdstid
fra stenalderen og frem til nu. Der refereres til andre undersøgelser af tomt
og ligegyldigt arbejde. Forfatterne diskuterer, hvilke mekanismer der er i spil
i arbejdet, når det tilsyneladende kan
virke rationelt konstant at opfinde mere
pseudoarbejde. Fordi det er det der,
ifølge forfatterne, går for sig. Hver gang
noget bliver nemmere eller hurtigere at
producere, så der bliver tid i overskud,
så fyldes den nye frie tid med arbejdsopgaver, der langt hen ad vejen er pseudoarbejde.
I anden del: Om meningen der forsvandt, får de empiriske kilder stemme.
Her berettes om absurditeter og meningstab i det konkrete arbejde. Eksempelvis en marketingsdirektør, der
holdt sig beskæftiget med at opfinde
ligegyldige arbejdsopgaver til sine
medarbejdere eller overlæger og professorer på landets hospitaler, der tvinges til at stille irrelevante spørgsmål og
rigtig mange af dem til deres patienter
i stedet for at behandle dem, fordi et ITsystem kræver det.
Tredje og sidste del: Om hvordan vi
får tiden og meningen tilbage, repræsenterer forfatternes bud på, hvad vi
egentlig kan stille op. Her undersøges
det, hvad arbejde egentlig er, og hvorfor det er vigtigt, at mennesker får det
rette forhold til sit arbejde. Arbejde er
mere end blot løn og overlevelse hedder det. Arbejdet handler om hele vores eksistens. Her kommer filosoffen og
antropologen for alvor på banen, når
de kaster sig ud i at undersøge spørgs-

målet, der angår selve den filosofiske
antropologi – hvad et menneske er for
noget. Det er et spørgsmål, der ikke
bare har ét svar, og som mange har
forsøgt at besvare: Hvorfor arbejder vi?
Her gennemgås arbejdes betydning i
spændet fra det antikke Grækenland,
hvor det kun var for slaver at arbejde
eller hvis man var nødt til det, over det
protestantiske begreb om arbejde som
det at være forpligtet til at forvalte sit
pund til at anskue arbejde som en form
for stofskifte med verden. Og på denne
baggrund kommer forfatterne med otte
forskellige refleksioner over svar på
deres spørgsmål – hvorfor arbejder vi?
Disse refleksioner anskueliggør, hvorfor det ikke sådan bare lige lader sig
gøre at barbere al pseudoarbejde væk.
Refleksionerne fører os også ind i flere forskellige fremmedgørelsesbegreber. Interessant er det at følge diskussionen om fremmedgørelse, som resultat
af ikke at kunne tilpasse sig normer og
kultur, eller om fremmedgørelse som
resultat af at normer og kultur bliver
vanvittig. Sidstnævnte er måske det,
der kendetegner forfatternes bud på
pseudoarbejde. Der kommer opløftende nok bud på, hvad man kan gøre som
almindelig arbejdstager, og hvad man
kan gøre som leder. Endelig giver forfatterne også deres bud på, hvad vi som
samfund kan gøre.

Bramfri råd

Med nogle ret markante overskrifter giver forfatterne ret konkrete og bramfri
råd til læserne i forhold til at udrydde
pseudoarbejde. De lyder som følger:
• Så gå dog hjem
• Lad være med at lave løsninger
• Lad være med at efterligne de andre
• Kom lidt ned på jorden
• Styr din positivitet
• Hold op med at forstyrre hinanden
•	Lad være med at betale folk for deres
tid
• Hav tillid til medarbejderne
Disse råd er, som det nok kan fornemmes, ret kontroversielle, fordi de i bedste ’kejserens nye klæder’-stil udstiller
noget af det, som hyldes i tiden, men
som måske ’ikke har noget på’.

Vi er hele tiden på jagt efter smarte
løsninger – til tider på problemer, der
ikke er der. Og findes den smarte løsning, skal vi måske prøve at finde en
endnu smartere. Vi drives af ambitiøse
selvbilleder (overdrevne, hvis vi spørger forfatterne). Vi letter gerne fra jorden i opfattelser af, hvor vigtige vi eller
vores arbejde er. Vi sætter ja-hatten på
og sender gerne orienterende mails i en
lind strøm, som kan dokumentere alt
det, vi har travlt med. Og ikke mindst
bruger rigtig mange, rigtigt meget tid
på at kontrollere, dokumentere og kvalitetssikre, fordi kontrol på en eller anden måde er blevet mere værd end tillid.

Vejledning om pseudoarbejde

Som vejledere er vi ofte i en position
mellem menneske og system. Vi repræsenterer ofte systemer, som vi skal
hjælpe vejledte ind i og ud af. Vi er indlejret i disse systemer og deres logikker
inklusiv den grad af pseudoarbejde, de
måtte indeholde. Og det er vi både som
vejledere, men også som mennesker og
medborgere i det samfund, som producerer disse systemer på godt og på ondt.
Vi møder afmagten hos nogle af de
mennesker, der enten er blevet syge af
deres arbejde eller slet og ret har valgt
det fra, fordi det blev meningsløst for
dem, eller som på anden vis står uden
for arbejdsmarkedet. Og vi møder til tider vores egne grænser for meningsløshed i arbejdet. Måske kan vi ligefrem
genkende noget af vores eget arbejde
som pseudoarbejde?
Det er i hvert fald en bog, der forstår
at gøre opmærksom på noget af det,
der måske er med til at skabe nogle af
de problemer, vejledere er sat i verden
for at afhjælpe på en måde, som ikke
er bange for tabuer og kontroversielle
emner.
For vores vedkommende blev det både
til en bog, der handler om vores arbejde,
altså vejlednings-faget, men egentlig
også om elementer i vores eget liv som
sådan. Hvis pseudoarbejdet faktisk
fylder 60% af arbejdslivet, hvad kunne
man så meningsfyldt bruge tiden i sit liv
bedre på? Læs den hvis du tør.
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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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TEKST //
ANN CHRISTENSEN
MEDLEM AF B EST YR EL SEN I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING , DESUDEN VEJLEDER OG EF TER SKOLEL ÆR ER

At høre til
F

or nyligt løb en tredages, international konference i de frie
skolers kreds af stablen på Den frie Lærerskole i Ollerup.
Temaet var ”The Power of Belonging” og rummede en bred
vifte af perspektiver på temaet og en bred vifte af deltagere
fra udlandet.
OECD’s PISA-program peger på sammenhængen mellem
præstationer, lighed og trivsel i uddannelsessystemet, hvor
sidstnævnte defineres indenfor kategorierne mentalt, fysisk, kognitivt og
socialt. Seneste målinger fra 2015 med
fokus på trivsel påviser, at der er sket
et fald siden 2003 i elevers følelse af ”at
høre til i skolen”, mest påfaldende i årene 2012-2015. Data er indsamlet på baggrund af målinger af 540.000 15-årige
elever i 72 lande, og selvom det selvfølgelig altid er på sin plads at forholde sig
kritisk ift. målemetoder m.m., giver det
alligevel en indikation af, at der er sket
et generelt skred. En global udvikling,
som Danmark er en del af.
En keynote-speaker på konferencen,
australske Dr. Kelly Allen, forsker bl.a. i
”School Belonging”. Hendes baggrund
er i uddannelses- og udviklingspsykologi, og fra sidstnævnte platform kan
det påvises, hvordan ”belonging” har
eksistentiel betydning for individet i
et livslangt perspektiv, hvor særligt ungdomsalderen er en
sårbar periode. Hun har i en metaanalyse identificeret nogle
af de faktorer, der relaterer til og har indflydelse på feltet.
Ligesom i PISA-målingen præsenterer der sig naturligvis en
bred vifte af variable faktorer, såsom globale, samfundsmæssige, socio-økonomiske, kønsmæssige, familiemæssige og
individuelle. Hendes metaanalyse peger dog på enkeltfaktorer af særlig betydning: Forholdet til læreren og forholdet til
jævnaldrende og forældre. I forhold til førstnævnte er nogle
af nøgleordene, at eleven føler, at læreren respekterer og
værdsætter dem, er tilgængelige ift. læringsmæssig og social
støtte og generelt fremmer relationen til eleverne gennem
omsorg. Indlysende faktorer må man tænke, men jo også faktorer, der tager tid at udøve optimalt. Så måske er der grund
til at kigge på rammerne og betingelserne for udøvelse heraf

i en tid, hvor netop tid er i underskud – ikke blot i grundskolen, men på hele uddannelsesområdet.
En anden keynote-speaker, den belgiske professor Jan Messchelein, havde med et uddannelses-filosofisk udgangspunkt
et bidrag, der advokerede for at undersøge nærmere, hvad
der gør skole til skole. Han stiller sig kritisk overfor skolen
som individualiseret læringsmiljø med tilhørende kompetenceorientering, motivationsstrategier, fokus på valg, individualiserede
læringsstier, prædefinerede mål, produktion af resultater m.m. og taler
for en genopfindelse af skolen som
pædagogisk form. I hans optik bør
skolen være det sted og den tid, hvor
interesse i sin egentlige betydning er
det, vi er samlet om og deler mellem
os (inter - esse). Skolen handler dermed ikke blot om at overføre viden om
verden men om at tilbyde de nye generationer en mulighed for at relatere til
og blive forbundet med verden. Med
et sådant syn udfoldede han, hvordan
der kan ske et skift fra intention og
motivation til attention – og dermed
også et skift fra ”verden tilhører mig”
til ”jeg tilhører verden”. Skolen bliver
dermed den tid og det sted, der transformerer viden og færdigheder om til
fælles nytte og dermed åbenbarer sig som et eksistentielt rum
for ”belonging”. Umiddelbart luftige begreber, som kan syne
svære at omsætte til håndgribelig virkelighed, men måske er
det netop et anderledes sprog og en genopfindelse af vores
syn på skole, der skal til for at revaluere ”belonging”.
Som efterskolemenneske er jeg ikke i tvivl om, at hvis vi
før noget andet vender opmærksomheden mod ”det at høre
til”, så adresserer vi også mental og fysisk trivsel, akademiske præstationer, dannelse, medborgerskab, sammenhængskraft m.m. Og tør vi bruge et nyt sprog og nye tanker om det
væsentlige i livet, må et begreb som f.eks. uddannelsesparathedsvurdering - og hele tænkningen bag - genopfindes, så
vejledning for vores børn og unge (ja, og voksne med) bliver
for og til alle, ganske enkelt fordi der er brug for alle – og alle
har brug for at høre til.

// Hvis vi vender
opmærksomheden
mod ”det at høre
til”, så adresserer vi
også mental og fysisk
trivsel, akademiske
præstationer, dannelse,
medborgerskab,
sammenhængskraft
m.m.m.

VEJLEDEREN

31

Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand

DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL

PRØV FØR DU VÆLGER
Eleven kan vælge en af følgende faglinjer på forskellige niveauer:
Håndværk • Gamedesign • Design • Sundhed, omsorg, pædagogik
• Event • Turisme • Gastronomi • Hest • Landbrug

Frie Fagskoler er
erhvervsrettede og
virkelighedsnære kostskoler
for unge med praktiskfaglige
interesser.

Erhvervslinje
Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål
og videre på EUD eller EUX
10. klasse
Når der lige behøves et boost i en anderledes praktisk og kreativ
10. klasse inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX
Akademilinje
Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer
– og at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse
Joblinje
Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er
at blive klar til et ufaglært job

Mulighed for mentorordning fra 16 år
og enkeltfag i dansk og matematik

