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Klædt på
til omskiftelig
fremtid
Vejledningen skal ruste mennesker
til et ukendt liv og arbjedsmarked.
Tænketank klar med nye idealer
for professionen.
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Nyt om uddannelse, job og vejledning

Opfordring til
en ny national vejledningsstrategi
F

or nylig blev jeg ringet op af en journalist, der ville høre,
hvor de unge, der erklæres ikke-uddannelsesparate, kan
henvende sig om hjælp til at komme videre. Journalisten havde talt med Danske Skoleelever, og de berettede om en storm
af henvendelser fra desperate unge, der ikke vidste, hvad de
skulle gøre.
Historien illustrerer, at der er skåret så meget i vejledningen af de unge, at mange af dem ikke aner, at de har en ret
til individuel vejledning, når de erklæres ikke-parate, og
at skolerne skal foranstalte særlige aktiviteter for at hjælpe
dem hen mod parathed. Derudover viser historien også de
negative virkninger af UPVen: Fortvivlede unge, der føler sig
udelukkede og dømt ikke-egnede. Og det gør ikke situationen lettere for de unge – og for vejlederne – at UUerne netop
nu er under omlægning til Kommunale Ungeindsatser, og de
forberedende tilbud er under omlægning til Forberedende
Grunduddannelse, FGU.
Efter mange års politisk omsorgssvigt overfor vejledningen
er det rigtig glædeligt, at UU Danmark er lykkedes med at
samle en stor interessentkreds i en tænketank omkring vejledningens situation i landet, og er lykkedes med sammen
med denne kreds at formulere et forslag til repositionering af
vejledningen af både unge og voksne.
Tænketanken har beskrevet samfundsmæssige udfordringer nu og i fremtiden, samt vejledningens potentialer og evidens for god vejledning. Det publicerede dokument er henvendt til politikerne og indeholder dels 8 anbefalinger, dels
en opfordring til regeringen om at nedsætte et udvalg, som
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skal udarbejde en national vejledningsstrategi, der skal pege
frem mod en reform af vejledningsområdet. Det er godt gået,
UU Danmark!
Jeg vil nævne tre af de gode anbefalinger fra dokumentet,
som har titlen ”Vejledning til fremtidens fremtid”:
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De øvrige anbefalinger og hele dokumentet kan findes på
UU DKs hjemmeside og på vores egen hjemmeside, og jeg vil
stærkt opfordre alle vejledere til at udbrede dokumentet og
de anbefalinger, det indeholder.
Fra Danmarks Vejlederforening vil vi også opfordre politikerne til at tage anbefalingerne alvorligt og handle på dem.
De kommer fra de aktører, som er eksperter i vejledning, og
som bedst kender behovene for vejledning blandt unge og
voksne.
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Flere kvinder i
byggeriet
Maler og snedker har længe været de mest populære valg,
når kvinder er startet på en uddannelse inden for bygge- og
anlægsbranchen. Det er de stadig, men kvinderne er også
begyndt at kigge mod andre fag i byggeriet. Både maskinsnedker-, tømrer- og murervirksomhederne har i 2018 ansat
flere kvindelige lærlinge end tidligere, viser de nyeste tal fra
Undervisningsministeriet.
Især maskinsnedkerne har fået flere kvindelige kollegaer.
Her er antallet af kvinder, der har skrevet under på en praktikpladsaftale mere end fordoblet fra 13 aftaler i de første ti
måneder af 2017 til 32 aftaler i samme periode sidste år.

18-årige Matilde Petersen er én af de mange unge, der har
skiftet ungdomsuddannelse. Hun droppede gymnasiet til fordel
for pædagogisk assistentuddannelsen.

Lige nu står alle landets 9.- og 10. klasseselever overfor valget
om, hvad der skal ske efter grundskolen. Sidste år fortrød hver
femte elev deres første valg af ungdomsuddannelse, og det tal
er steget de seneste år, viser en ny statistik UU-statistik. Én af
eleverne i statistikken er Matilde Petersen, der droppede 2.g for
at starte på pædagogisk assistentuddannelsen.
»Gymnasiet er rigtig godt for mange, men jeg valgte det af de
forkerte årsager. Jeg overvejede ikke mine muligheder efter 9.
klasse, fordi jeg bare fulgte med mine venner og søskende,« fortæller Matilde Petersen, der allerede i 1.g kom i tvivl om sit valg.
»Det gik fint, og jeg havde det godt både socialt og fagligt. Men
så blev jeg utrolig skoletræt og kunne ikke finde motivationen,«
siger hun.
Ifølge Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers var det i
2014 15,3 % af årgangen, der afbrød deres ungdomsuddannelse,
mens det i 2017 var 18,5 %.
Størstedelen af dem, der dropper deres første valg, begynder
dog på en ny ungdomsuddannelse umiddelbart efter. Og ifølge
en landsdækkende analyse, som DEA offentliggjorde i april i år,
vælger godt halvdelen af dem en erhvervsuddannelse.
Det overrasker ikke Inge Vinther Pedersen, der er uddannelsesvejleder på Randers Social- og Sundhedsskole:
»Mange unge i dag oplever det som et pres at vælge ungdomsuddannelse. Derfor virker det nemt og trygt at følges med vennerne, og for en del betyder det, at gymnasiet bliver det naturlige førstevalg. Men når de så starter, finder flere ud af, at det
ikke nødvendigvis er det rigtige for dem, og først dér begynder
de at orientere sig mod andre muligheder som for eksempel en
erhvervsuddannelse,« siger hun.
4
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Lærerstuderende taber
motivation
Nye lærerstuderende kommer til uddannelsen med stor interesse for deres respektive fag, men den interesse kølner i mødet
med fagene på uddannelsens første år, viser en ny undersøgelse
fra EVA. Og det har stor betydning for de studerendes motivation, at de kan se relevansen af det, de lærer, og den litteratur
de læser.
Hele 31 % af de lærerstuderende vurderer, at de første år
af uddannelsen kun i nogen eller mindre grad får brug for det,
de lærer, når de har færdiggjort deres uddannelse. Det samme
gælder kun 20 % af de øvrige studerende på professionshøjskolerne. Ligeledes vurderer hver 5. lærerstuderende, at de i
mindre udstrækning kommer til at bruge det, de lærer i deres
nuværende fag, senere på uddannelsen.

Flere praktikpladser på
SOSU-uddannelserne
Antallet af ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne
falder og en stor andel af medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet går snart på pension. Oveni bliver Antallet af
plejetrængende ældre stadig flere, så det offentlige arbejdsmarked står over for store rekrutteringsudfordringer
Derfor er regeringen, KL, Danske Regioner og FOA blevet
enige om en aftale, som skal være med til at få flere til at vælge og gennemføre social- og sundhedsuddannelserne.
Minimumsantallet af praktikpladser bliver nu forhøjet
med i alt 30 % fra i år og frem til 2020 og 2021. De ekstra
praktikpladser giver eleverne på uddannelserne større uddannelsessikkerhed.
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SIDEN SIDST

Færre gennemfører
En ny opgørelse fra
Danmarks Statistik viser, at 28.992 personer
fuldførte en erhvervsuddannelse i 2018. Det
er et fald på 10 procent
i forhold til 2017. Ifølge
statistikbankens tal, som
går tilbage til 2005, har
niveauet ikke været lavere. Men de senere års
fald var ventet, idet erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 indsnævrede optaget på grund
af adgangskrav på mindst
02 i dansk og matematik.

Gymnasier skal sørge for
elevernes trivsel

hf-elever
forhindres i lang
videregående
uddannelse
Mange hf-skoler har svært ved at udbyde en hf, som giver eleverne adgang
til lange videregående uddannelser.
Skolerne er nemlig udfordrede i at tilbyde den udvidede fagpakke eller en
overbygning, som giver hf-kursisterne
adgang til lange videregående uddannelser.
Den nye gymnasiereform sikrede ellers, at hf stadig er adgangsgivende til
universitetet ved, at hf-uddannelsen
kan udvides med flere timer og fag på
et højere niveau på den toårige uddannelse eller at man forlænger med en
faglig overbygning på femte semester.
»Når skolerne er udsat for massive
besparelser, så vil der være mindre råderum til at tilbyde fleksible løsninger
på skolerne. Det betyder, at vilkårene
for at komme ind på en lang videregående uddannelse efter en hf er forringet mange steder i landet. Det ligner
et hul i loven,« siger Verner RylanderHansen, der er rektor på Kolding HF &
VUC til gymnasieskolen.dk
En af udfordringerne er, at der ikke er
nok studerende til de udvidede pakker.

HF

TILBUD

HF2

Den klassiske 2-årige HF på Nordsjællands mest rummelige
skole. Tag den direkte vej til en verden af uddannelse.
Med UNI-pakken kan du være klar til universitetet
på bare 2 år.

ORDBLIND

Få de samme muligheder som alle andre med HFO.
En HF for unge, der har brug for støtte undervejs.
Læs mere på vucns.dk

HF-IN
En ny stor undersøgelse fra EVA dykker ned i gymnasieelevernes trivsel.
Undersøgelsen skal bidrage til, at gymnasierne kan skabe læringsmiljøer og
lærer-elevrelationer, som kan fremme
elevernes faglige og sociale trivsel.
Alle elever, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at de i deres tid på
gymnasiet eller hf har oplevet svære
perioder, som de har haft brug for
hjælp eller støtte til at komme igennem:
En del elever føler sig stressede af præstationspres i forbindelse med deres
6
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skolegang; nogle elever er ensomme,
fordi de ikke føler sig inkluderet i det
sociale og faglige miljø på skolen; mange elever har svært ved at få skoleliv og
ungdomsliv til at hænge sammen.
Undersøgelsen peger på tre vigtige
arenaer, som skolerne kan arbejde med
hvis de vil forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever på de gymnasiale uddannelser:
1) Fælleskaber på skolen, 2) Undervisning og arbejdsformer og 3) Støtte og
ressourcer.

For unge der er diagnosticeret med angst, depression eller
indenfor autismespektret -eller af andre grunde er psykisk
sårbare. HF-IN er HF med tryghed og professionel støtte. Læs
mere på vucns.dk

vucns.dk

FREMTIDENS FREMTID
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TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Vejledningens potentialer
Uddrag fra Tænketankens udspil ”Vejledning
til fremtidens fremtid”:
For det første er vejledningen neutral,
sektor- og institutionsuafhængig. Unge,
forældre og voksne kan være trygge ved den
vejledning de får.
For det andet kan vejledningen udfordre
de normer og myter, som menneskers uddannelses- og jobvalg er indlejret i. Den kan
udvide menneskers mulighedshorisont.
For det tredje hviler vejledningen på et dannelsesperspektiv og på et læringsperspektiv
mere end på et valgperspektiv.
For det fjerde kan vejledningen både være
en tilgængelig og synlig hjælp tæt på unge og
voksne, og den kan være en opsøgende aktivitet i forhold til udsatte grupper, og til unge
som falder fra uddannelse eller job
eller er i risiko for det. Ligeledes
kan vejledningen være den instans,
som arbejder på tværs af systemer
og strukturer og kan dermed både
fungere som kontaktperson og som kittet
mellem systemerne.
For det femte er vejledning sammenhængskraften mellem elever på grundskole,
forberedende tilbud, ungdomsuddannelse,
virksomheder og kursister på voksen-, efter-,
og videreuddannelse.
For det sjette bidrager vejledning til ligestilling. Vejledning skal udfordre kønsstereotype
uddannelsesvalg og bidrage til et ligestillet
arbejdsmarked.
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Tænketank vil sikre lige adgang til vejledning
Vejledningen skal matche et arbejdsmarked præget af usikkerhed og
omskiftelighed. Derfor spiller UU Danmark i samarbejde med en række
aktører inden for vejledning, arbejdsmarked og uddannelse ud med
anbefalinger til en ny og revitaliseret vejledningsindsats

O

p imod 60 procent af de 0-18 årige
kommer til at arbejde i jobs, som
slet ikke eksisterer i dag. Mange jobs
vil forsvinde og nye opstå. Fremtiden
vil byde på korte ansættelsesforløb og
behov for at skifte job og uddannelse
livet igennem. Det stiller helt nye krav
til vejledingen.
»I en så usikker og foranderlig fremtid har vi brug for, at mennesker kan
understøttes i at bevæge sig og opdatere deres kompetencer livet i gennem. Vi
skal til at tænke job og læring sammen
i et livslangt perspektiv. Hvis mennesker uproblematisk skal kunne være
fleksible og flytte sig mellem forskellige
jobs, kompetenceudvikling og uddannelse , er der brug for at spørge, hvordan vi som samfund kan understøtte
dette,« siger formanden for UU Danmark, Anders Ladegaard, der netop
har præsenteret oplægget ” Vejledning
til fremtidens fremtid”, der er et bud
vejledningens fremadrettede rolle.
Trods behovet for mere vejledning
med fokus på karrierelæring er der de
senere år sket store besparelser på området. Det står i kontrast til behovet på
fremtidens arbejdsmarked.
Når Anders Ladegaard ser tilbage

på vejledningsreformen fra 2004 og
globaliseringsaftalen fra 2006 får han
billedet af sammenhængende strategier, der rummede arbejdsmarkedets
og uddannelsernes behov. Centralt
var også at tænke
vejledning ind for
hele ungdomsmålgruppen. I dag er
situationen helt anderledes. De politiske reformer kommer i langt hurtigere
tempo, der er mange
af dem, men de er
små. Samtidig er der
sparet meget på vejledning i grundskolen. Vejledningen er
i lovgivningen indskrænket til en lille
målgruppe.

hvilke samfundsopgaver vi skal løse.
Jeg mener ikke, vi skal over i det meget
ensidige fokus på, at unge skal vælge
for samfundet, men derimod skal have
en vejledning, der peger ind i et om-

// Med alle de seneste reformer
handler det mere om udsatte
unge, om målgruppevurdering,
uddannelsesparathedsvurdering,
overgange og adgangskrav.

Politikere skal råbes op

»Når jeg kigger ud over uddannelsessystemet, ser jeg i dag et meget fragmenteret billede og stor forskel på, hvilken
rolle vejledningen skal spille. Derfor er
et hovedformål med vores udspil at få
politikerne til at tage stilling til, hvilken rolle vejledningen skal spille, og

skifteligt samfundsbillede, som stiller
nye krav til, hvordan vi vælger og orienterer os livet igennem,« siger Anders
Ladegaard.
»Da UU blev dannet var vejledning
tænkt for alle, til gavn for den unge og
til gavn for samfundet. Men med alle
de seneste reformer handler det mere
om udsatte unge, om målgruppevurdering, uddannelsesparathedsvurdering,
overgange og adgangskrav. Det har >>>
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Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, vil have politisk fokus
på vejledningen. Nyt udspil skal hjælpe med til at få det ønske opfyldt.

presset den opgave, vi helst vil tage på
os, nemlig en vejledning, der bygger på
et syn, hvor de unge opnår læring om
sig selv, deres styrker, udvider deres
mulighedshorisont. De processer er der
blevet mindre af de sidste fem år inden
for UU,« siger Anders Ladegaard.
Han finder udviklingen bekymrende,
fordi de unge netop efterspørger hjælp
til at udvikle deres styrker, viden om
deres muligheder og behov for at kunne se sammenhængene mellem uddannelse og job.

Et nyt syn på vejledning

»Det er rimeligt nok, at unge rustes
til arbejdsmarkedet. Men vi skal have
mere fokus på, HVORDAN vi ruster
dem til et arbejdsmarked, hvor man
kan forvente at skulle uddanne sig flere
gange i løbet af et arbejdsliv. Den unges
valg i folkeskolen er kun det første af
en helt række valg,« siger Anders Ladegaard, der ønsker et paradigmeskifte,
hvor vejledningen flytter sig fra, hvad
de unge vælger til hvordan de unge
vælger. Det handler om at flytte fokus
fra ét valg til læring om det at vælge.
Dybest set handler det om et nyt syn
på de unge og på vejledningen.
»I dag er der et politisk krav om, at
flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Men når de unge oplever, at der er
nogle andre, der vil noget helt bestemt
med dem, kan jeg frygte, at det viser sig
at være direkte kontraproduktivt.«
Anders Ladegaard ser dog også ind
imellem nye toner fra Christiansborg.
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VEJLEDEREN

Da regeringen i december spillede ud med
oplægget ”Mod på livet – vejene til uddannelse og job” lød det bl.a., at ”Det vil altid
være de unges eget valg, hvilken ungdomsuddannelse, de gerne vil tage.”
»Oplægget går lidt op imod den
fremherskende tendens de senere år, hvor det har lydt, at
de unge skal vælge noget
bestemt. Jeg tror, de toner bl.a. kommer af, at
flere unge har ondt
i livet, er stressede
over at skulle træffe
valg, at de ikke føler
sig klædt på til valget. Jeg er glad for
de nye toner, som
vidner om, at der er
grøde i synet på de
unge, vejledningen og
valgprocesserne,« siger Anders Ladegaard.
I
regeringsoplægget
hedder det videre således:
”Det er vigtigt, at de unge
ikke føler, de står alene. Vi har
som samfund ansvar for at vise
de unge, at der ikke kun findes én
rigtig vej til uddannelse og job,
og at det også kan være okay at
vælge om igen, fordi man fik
truffet et forkert valg…”
Hvis disse nye toner fra regeringen får fodfæste, vil de
spille godt op imod tankerne i
udspillet om fremtidens vejledning.

FREMTIDENS FREMTID

// Vi skal væk fra det meget
ensidige fokus på, at unge skal
vælge for samfundet. Der er
brug for en vejledning, der
peger ind i et omskifteligt
samfundsbillede, som stiller nye
krav til, hvordan vi vælger og
orienterer os livet igennem.

UU Danmark ønsker med
sit forslag om et paradigmeskifte, at vejledningen
bliver repositioneret og
at det bliver mere tydeligt – også fra politisk
hold – hvad professionen kan og skal. I det arbejde er der god grund
til at kigge til udlandet.

Udlandet er foran

Både EU og OECD peger
på karrierevejledning som et
væsentlig element i fremtidens
kompetencepolitik.
»Mange lande som Norge, Sverige,
de baltiske lande diskuterer vejledning
ud fra det perspektiv. Men i Danmark
er det ikke en diskussion på politisk
niveau, og derfor vil vi nu have de politiske partier i tale,« siger Anders Ladegaard.
I den kommende tid vil han og UU
Danmark tage kontakt til de politiske
ordførere med det formål at få nedsat
et udvalg, som skal komme med anbefalinger til fremtidens vejledning.
»Med vores udspil fra tænketanken

har vi et grundlag, men vi vil gerne
brede diskussionen ud og have den forankret politisk,« siger UU Danmarks
formand.

Nyt afsæt for professionen

Anders Ladegaard vil med tænketanken oplæg lægge op til et nyt afsæt for
den professionelle vejledning med bl.a.
en fælles kompetenceprofil for vejlederne.
»Vi har med udspillet forsøgt at definere vejlederprofessionen, hvad vejledningen kan, hvad vejledningen vil og
hvad vejledningen skal. Vi er bevidste
om, at vejledning ikke er svaret på alt,
men det er et væsentligt bidrag til de
udfordringer, vi står over for som samfund,« siger Anders Ladegaard, der
understreger, at UU Danmark ikke har
taget patent på at definere vejledningsopgaven. Derfor har mange parter også
været med i arbejdet.
Han vurderer, at det nok er første
gang så mange partnere har været samlet for at drøfte vejledning, og hvordan
vejleding kan støtte et samfund, der vil
noget ambitiøst på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Tænketankens anbefalinger

Tænketank nedsat af UU Danmark med
deltagelse af forskere, Danmarks Vejlederforening, organisationer inden for uddannelse og arbejdsmarked m.fl. anbefaler:
•	At vejledningen repositioneres så mål
og indsatser matcher nutidens og fremtidens udfordringer
•	At mennesker, unge såvel som voksne,
har let og lige adgang til professionel
og sektor- og institutionsuafhængig
vejledning
•	At der etableres et nationalt videnscenter for vejledning
•	At der arbejdes med sammenhængende
karrierelæringsforløb gennem hele uddannelsessystemet
•	At vejledning kan udfordre kønsstereotype uddannelsesvalg og bidrage til
et ligestillet arbejdsmarked i forhold til
mennesker med funktionsnedsættelser,
i forhold til seksualitet, og for mennesker med anden etnisk baggrund end
dansk
•	At vejledning kan bidrage til social
mobilitet
•	At arbejdsmarkedets skiftende behov
understøttes af den professionelle
vejledning
•	At der formuleres en fælles kompetenceprofil for den professionelle vejledning, som støtter op om vejledningens
formål og opgaver
! Tænketanken anbefaler derfor, at regeringen nedsætter et udvalg, som med inddragelse af relevante aktører og brugere
af vejledningen, udarbejder et forslag til
en national vejledningsstrategi i et livslangt
perspektiv, som kan udgøre en platform
for politiske drøftelser om en reform af
vejledningsområdet.

VEJLEDEREN
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En spændEndE uddannElsE
HALVORSMINDE.DK

Glæde og faglig motivation er
i centrum på Glad Fagskole.
Prøv en uges praktik på en af vores faglinjer:
Teater, Medie, Dyrepasser, Håndværker,
Gartner, Animation, Køkken, Design og Pedel.

Kontakt:
København +45 29627528
tanja.b@gladfagskole.dk
Esbjerg +45 2489668
kristina.hr@gladfagskole.dk
Aabenraa +45 40121072
mathilde.h@gladfonden.dk
Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk
gladfagskole.dk

HÅNDVÆRK PÅ FRI FAGSKOLE
Vi bygger, konstruerer og idéudvikler

- Vejle 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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SYNSPUNKT

SYNSPUNKT

TEKST //
LISE DALDORPH, CHEF FOR KONSULENTGRUPPEN I AR B EJDSGIVER NE

Hjælp os med
at få stoltheden i svejserøg tilbage
Erhvervsuddannelse skal italesættes på en ny måde. Også af vejlederne
”Hvad skal der blive af de sorte fag …
Hvad skal der blive af Danmark?”
Nogenlunde sådan sagde et af vores
medlemmer i brancheorganisationen
Arbejdsgiverne til mig forleden. Jeg
kan godt forstå hans frustration over
nedgangen i antal unge, der søger erhvervsuddannelser efter folkeskolen;
og det ses især hos de sorte fag, som
dækker over erhverv som smede. For
han bliver hver dag nødt til at sige nej
til ordrer, fordi han ikke har folk nok
– og han er langt fra vores eneste medlem, som har det sådan.

Problematikken er gået op for Danmark. For Undervisningsministeriet,
der har sat et mål om, at 25 % af en
årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. For regeringen, der er kommet med en ny folkeskolereform med
mulighed for mere samarbejde mellem
skoler, lokale virksomheder og foreninger. Og for Arbejdsgiverne, der har en
ambition om, at 10 % af de ansatte i vores medlemsvirksomheder skal være
lærlinge.
Der er sadlet om for at fremme antallet af unge, der vælger en erhvervsud-

dannelse. Men der skal mere til. Her
kommer I kære vejledere ind i billedet.
For der er brug for lidt mere prestige i
erhvervsuddannelser. Det er ikke kun
vigtigt for at få flere unge til at vælge
erhvervsuddannelserne og de sorte fag,
men også for at dem, der vælger den
vej, er klar på at se virkeligheden i øjnene.
Vores medlem fortalte mig nemlig
også, at de unge, som han kan få som
lærlinge, ikke er som i gamle dage. Det
er svært at sige, men måske han har en
pointe? Han fortæller, at en del af de
Kontakt Lise Daldorph, chef for konsulentgruppen i brancheorganisationen Arbejdsgiverne, på lda@arbejdsgiverne.dk eller telefon 6317 3368.

EGÅ UNGDOMSHØJSKOLE GØR DIG
UDDANNELSESPARAT

unge mennesker i lære lider af migræne, sovesyge og ADHD. De har svært
ved at lære, at tilpasse sig livet på en
arbejdsplads og mangler fagstolthed i
arbejdet. Heldigvis hører jeg også om
masser af gode historier om dygtige
lærlinge – men hans historie viser, at
nogle ikke er klædt godt nok på.

ET BREAK FRA DEN NORMALE
SKOLEGANG GIVER SELVTILLID OG MOD
TIL AT KOMME VIDERE I LIVET
OG I UDDANNELSE

LØBENDE OPTAG
OG 35 VALGFRI FAG
· OPSTART I JANUAR OG AUGUST
· GÅ HER ET HALVT ELLER ET HELT ÅR
· MENTORORDNING
· PERSONLIG UDVIKLING
· FOTO · IDRÆT · DESIGN · ESPORT
· FILM · TEATER · MUSIK · KUNST
· PSYKOLOGI · BÆREDYGTIGHED
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FOR 16-19 ÅRIGE

EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE
HØJSKOLEN TÆT VED AARHUS

// Jeg tror, at det er en
form for chokreaktion på, at
”virkeligheden” har ramt dem.
Denne historie er ikke en historie om
en gammel, sur mand; ikke en historie
om at sundheden blandt unge i dag er
ringe. Det er en historie om sygdom,
der kommer af noget andet. Jeg tror, at
det er en form for chokreaktion på, at
”virkeligheden” har ramt dem.

Vejledere har et ansvar

WWW.EUH.DK

om at forberede de unge mennesker
på ”virkeligheden” som lærling, hvor
man er en del af en virksomhed. Der
skal man møde op hver dag, medmindre man er syg, og passe sit arbejde –
også de dage man er træt. Derfor får
man penge for sit arbejde, som både
anerkendes og værdsættes. Det er en
anden måde at blive
voksen end på gymnasiet, hvor man efter
min overbevisning kan
sidde lidt mere trygt i
det med fester i weekenden, pjækkedage med
migræne og skoledage
med næsen begravet i
de sociale medier.
Men lad os nu anerkende, at ungdomslivet som lærling er godt nok. Ja,
faktisk noget, man kan være stolt af.
Vi er nødt til at italesætte erhvervsuddannelserne på en anden måde, end vi
gør i dag. Her kan vi som forældre, folkeskoler og UU-vejledere gøre meget.

Vi, altså forældre, folkeskoler og UUvejledere, lever ikke op til vores ansvar

Nogen at spejle sig i

Min erfaring er dog, at det virkelig

hjælper at møde et menneske, som de
unge kan spejle sig i:
Unge mennesker, der fortæller om
det, de skaber i deres job. Den forskel
de gør, og at de penge de tjener (for der
er nemlig gode penge at tjene i mange
erhvervsuddannelser). Dette kunne
suppleres med fortællinger om virksomheder, der har en god position på
markedet og leverer produkter til vigtige industrier, der bidrager til Danmarks velfærd. Hvis de ville fortælle,
hvordan de selv startede – om vejen fra
lærling til virksomhedsejer og direktør, så tror jeg, det kunne hjælpe med at
tegne et positivt billede af erhvervsuddannelserne og belyse nogle af de muligheder, som jeg synes mangler.
Vi er nødt til at koble de unge mennesker bedre sammen med den virkelighed, der venter dem. I Arbejdsgiverne
repræsenterer vi 1.800 SMV’ere indenfor metalindustrien, hvis hjerte banker
for alle de erhvervsuddannelser, der
”lugter” af svejserøg og metalstøv. Ring
gerne til os – så finder vi en lærling eller
en virksomhed, som kan hjælpe med at
fortælle den gode historie på skolerne.
VEJLEDEREN
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MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Efterskole

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.
• 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

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.

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

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

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Kollegievej 5B
Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf. 9789 1177
post@fenskaer.dk
Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk
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for Unge
med særlige
behov

Vi sender
undervisningen
på Værksted
Sport

“Centralt
beliggende
med tog lige
til døren”

Nyt...

STU TOLNE
Uddannelsesstart
1. august 2018

Tlf. 9893 0511
Dvergetvedvej 95 Tolne
VEJLEDEREN
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TEKST //
METTE KYLSØ, UDVIK LINGSKONSULENT I FOLK EHØJSKOLER NES FOR ENING

Højskolerne
samler hvert år
vejledere til dialogmøder. I år er temaet
mangfoldighed.

Mangfoldighed i vejledningen
Højskolerne afholder for niende år i træk dialogmøder for alle vejledere
på tværs af institutioner. I år er fokus på mangfoldighed i vejledningen

I

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har vi i foreningens seneste
strategi et skærpet fokus på mangfoldighed, særligt i forhold til at nå nye
målgrupper, der ikke, ligesom størstedelen af højskoleeleverne i dag, har en
gymnasial baggrund. Højskolen skal
være attraktiv for unge uanset deres
kulturelle, sociale eller økonomiske
baggrund.
Når elevgruppen er mere divers, følger også nye perspektiver på den pædagogiske praksis. Det gælder også i
en vejledningssammenhæng. Hvordan
vejleder man en mangfoldig målgruppe af elever? Hvordan sætter man rammen for vejledningen? Giver vi plads til
det mangfoldige og de mangfoldige?

Hvorfor mangfoldighed?

Temaet mangfoldighed rammer bredt
i vejledningsøjemed, og skal i denne
sammenhæng forstås som en bevidst18
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hed om og en refleksion over forskellighed – og herunder de
synlige og usynlige forskellige mellem mennesker. Dette
omfatter køn, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og
social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap og politisk anskuelse,
men også andre forskelle såsom uddannelse og erhvervserfaring.
Det handler endvidere om, hvordan vejledningen praktiseres. I hvor
høj grad – og hvordan – har man som
vejleder blik for mangfoldigheden i
den daglige vejledningspraksis? Har
vi blinde pletter? Og ændrer vi (ubevidst?) tilgang i mødet med en minoritet? Hvordan kan man som vejleder
være med til at sikre et rummeligt fællesskab blandt eleverne? Det er disse
spørgsmål, som dette års Dialogmødet
nysgerrigt adresserer.

Tilgang til
mangfoldighed

At arbejde med mangfoldighed i en
vejledningssammenhæng kan anskues fra mange forskellige vinkler.
Alle vejledere oplever mangfoldighed
i deres daglige praksis; i mødet med
en ordblind elev, en ung med etnisk
minoritetsbaggrund eller en elev fra
et udsat boligområde. I disse møder er
det interessant at se på, hvordan man i
sin egen vejledningspraksis har øje for
den forskellighed, som de unge repræsenterer.
Anskuer man mødet i vejledningssituationen som en spejling eller en
afkodning af den pågældende elev og
en – måske ubevidst – forholden sig til
ligheder og forskelle vejlederen og den

studerende
imellem, kan
det give anledning til at reflektere
over egen praksis.
Prægede jeg denne person ubevidst,
ud fra nogle fordomme om, at ”sådan
nogle som ham” nok passer bedst ind
her? Var det relevant at spørge ind til
hendes baggrund, bare fordi hun bærer tørklæde, ville jeg have gjort det
ved andre studerende? Brugte jeg andre vendinger end jeg plejer, fordi jeg
ikke ville få den studerende til at føle
sig dum, hvis han ikke forstod mig?
Kom jeg til at give denne person del af
skylden for, at vedkommende føler sig
udelukket i gruppen, pga. dennes kønsidentitet?

Dialogmøderne

Højskolerne har gennem mange år været vært for såkaldte dialogmøder, hvor
vejledere fra forskellige institutioner
mødes og udveksler erfaringer, da det
jo er de samme unge, vi møder, blot
forskellige steder i deres uddannelsesforløb.
Det er niende år i træk, at Højskolerne slår dørene op for vejledere på tværs
af uddannelsesinstitutioner og organisationer for at debattere vejledningsaktuelle temaer og finde inspiration til
egen praksis. Tidligere års temaer har
f.eks. været ”ensomhed”, ”Det svære
valg” og ”nulfejlskultur”.

De aktuelle dialogmøder tager fat på
et udvalg af strategier og tilgange til
mangfoldighed, så deltagerne bliver inspireret til egen praksis - og måske endda provokeret. Dette giver forhåbentlig
anledning til, at deltagernes egen tilgang bliver sat i spil og overvejet ud fra
forskellige indspark.
Dagen vil byde på en række korte
oplæg, som vil lægge op til debat, og
om eftermiddagen vil der være inspiration til egen praksis gennem øvelser
og inspirationsoplæg. Vi får bl.a. besøg
af Ida Andrén Hagmayer, adjunkt ved
VIA University College, som vil give en
kort introduktion til normkritisk vejledning i relation til vejledning og invitere deltagerne til at diskutere normers
betydning i vejledningen.
I 2018 udkom de færdige inspirationsmaterialer fra projektet ”Brug for
alle unge”, som i 2015-2018 satte fokus
på vejledning af unge, herunder særligt
vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge. I et mangfoldighedsperspektiv
er afsnittet om den opsøgende vejledning interessant, og til Dialogmøderne
vil involverede UU-vejledere fortælle
om erfaringerne med det opsøgende
arbejde i forsøget på at nå ud til flere
unge, der ikke nødvendigvis selv ville
have opsøgt vejledning.
Sidst på formiddagen vil en gruppe
unge fra ”Ungefællesskabet” i Brøndby
Strand lægge op til debat ved at give
deres perspektiv på vejledningssituationer, der, ifølge dem, har været udfordrende og problematiske.

Definition på
mangfoldighed

”Mangfoldighedsbegrebet omfatter diskriminationsgrundene (køn,
hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel
orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap
og politisk anskuelse), men også andre
forskelle såsom uddannelse, erhvervserfaring og i bred forstand kompetencer og viden. Mangfoldighed er både
de synlige og usynlige forskelle mellem
mennesker. Mangfoldighedsbegrebet
omfatter alle; minoritet som majoritet,
alle har et køn, en alder, alle kan
pådrage sig et handicap etc.”
- Institut for Menneskerettigheder

Programmet
Dialogmøderne finder sted i København d. 19. marts og i Aarhus d. 28
marts.
Tilmelding via www.ffd.nemtilmeld.dk
Tilmeldingsfrist og fredag d. 1. marts
2019 kl. 12:00 (København) og søndag
d. 10. marts 2019 kl. 12:00 (Aarhus)

VEJLEDEREN
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KLUMMEN

KLUMMEN

Vejlederens faste klummepanel består af:

TEKST //
SVEND BROHOLM

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

Vejledningens trængsler
i beskæftigelsespolitikken
I stillingsopslag for sagsbehandlere inden for aktiveringsområdet, anføres det ofte, at der ikke efterspørges en specifik
uddannelsesmæssig baggrund, men at det er væsentligt, at
ansøgeren har mod på opgaven. Samtidig er der ikke tale om
et systematisk opkvalificeringsforløb, hvilket er medvirkende til nogle af udfordringerne ved jobcentrenes indsats

H

istoriske ændringer over en længere periode kan ofte være vanskelige at identificere
og beskrive for andre end fagfolk, da fokus ofte
vil være på den nutidige situation, set i relation
til den forrige. Således gælder det også for uddannelses- og erhvervsvejledningens historie
fra 1994, hvor den store arbejdsmarkedsreform,
med Poul Nyrup som statsminister, blev indført. Jeg blev ansat som uddannelses- og erhvervsvejleder 1/2-1994 i Arbejdsformidlingen
i Odense, og har frem til nu arbejdet som sådan
inden for beskæftigelsesområdet. Det følgende
er et udtryk for min opfattelse af det historiske
forløb.
Situationen var, at der i Danmark var en historisk høj ledighed i begyndelsen af 1990’erne.
Intentionen med reformen var ved hjælp af den
førte arbejdsmarkedspolitik at give udstrakte
muligheder for opkvalificering for den enkelte
ledige borger, således at vedkommende kunne
opnå de nødvendige kvalifikationer til at opnå
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Når jeg
udarbejdede en individuel jobplan sammen

20
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med en ledig, var det min intention at tage udgangspunkt i fællesnævneren mellem:
1)	den enkeltes ønsker, interesser og forudsætninger, som jeg opfattede dem i min forforståelse, og
2) arbejdsmarkedets behov
Erfaringsmæssigt er dette omdrejningspunkt
det mest hensigtsmæssige i forhold til at tilvejebringe de nødvendige kvalifikationer for den
enkelte til igen at kunne indgå på arbejdsmarkedet.
Det var en stor opgave at implementere arbejdsmarkedsreformen, både kvantitativt, der
blev ansat ca. 30 personer på Fyn, og kvalitativt, da det var en ny og kompliceret opgave at
skulle tage udgangspunkt i den enkelte borgers
ønsker og interesser i udarbejdelsen af den individuelle handlingsplan.

Vilkår skifter

På den baggrund blev der på Arbejdsformid-

lingerne udfoldet store bestræbelser
på at ansætte de bedst kvalificerede
ansøgere til stillingerne som AF-konsulenter og som uddannelses- og erhvervsvejledere. De fleste ansatte var
enten socialrådgiver- eller folkeskolelæreruddannet. De første 3 måneder af
ansættelsen gennemgik de nyansatte et
særligt tilrettelagt uddannelsesforløb,
med fuld løn, for at sikre et ensartet og
højt kvalitativt fagligt niveau.
Økonomisk blev den statslige institution Arbejdsformidlingen bevilliget et beløb til drift og et beløb
til aktivering. Der var vandtætte
skotter imellem disse puljer. De
midler der fra centralt hold var
bevilliget, forventede det politiske system blev anvendt til den
førte arbejdsmarkedspolitik.
Konkret betød det for mig som
sagsbehandler, at jeg kunne bevillige kurser og uddannelsesforløb for
ca. kr. 60.000 – uden at jeg skulle have
denne disposition godkendt af en mellemleder.
Der var historisk unikke økonomiske
muligheder for at understøtte relevante
opkvalificeringsmuligheder.
I dag, hvor arbejdsmarkedsindsatsen
bliver varetaget af kommunale jobcentre er vilkårene og mulighederne for
den enkelte myndighedssagsbehandler/
vejleder, ganske anderledes. For ledige
dagpengemodtagere i Odense er der
mulighed for 6 ugers jobrettet kursus.
Derudover er der generelt alene mulighed for opkvalificering, hvis der er en
arbejdsgivererklæring, der tilkendegiver en efterfølgende ordinær ansættelse.

Begrænset økonomi

Hvorfor vil jobcenteret ikke understøtte relevant opkvalificering af den
ledige i form af kurser eller uddannelse, der i politiske skåltaler omtales
som en bydende nødvendighed i disse
globaliseringstider? Alene fordi det
koster penge, der skal op af kommune-

kassen. I modsætning til den statslige
arbejdsmarkedsindsats, hvor de bevilligede aktiveringsmidler alene måtte
anvendes til aktivering, bevæger de fleste kommunale jobcentre sig inden for
en begrænset økonomisk ramme, hvor
kommunens kortsigtede økonomiske
interesser prioriteres over opkvalificeringsmuligheder for den enkelte ledige
borger.
I stillingsopslag for sagsbehandlere
inden for aktiveringsområdet, anfø-

// De fleste kommunale jobcentre
bevæger sig inden for en begrænset
økonomisk ramme, hvor kommunens
kortsigtede økonomiske interesser
prioriteres over opkvalificeringsmuligheder
for den enkelte ledige borger.

res det ofte, at der ikke efterspørges
en specifik uddannelsesmæssig baggrund, men at det er væsentligt, at
ansøgeren har mod på opgaven, kan
lide at tale med og hjælpe mennesker,
at man er robust, og at man kan lide
at have travlt. Efter ansættelsen er der
ikke tale om et systematisk opkvalificeringsforløb. Den nyansatte bliver ofte
alene tilbudt sidemandsoplæring.

Lovgivningen tilsiger nu, at den ledige
i samarbejde med en vejleder
fra a-kassen og en sagsbehandler
fra jobcenteret opstiller relevante
målsætninger for den ledige. Det er
vanskeligt at have tiltro til, at dette vil
lykkes, set i lyset af, at det er meget
sjældent, at vejlederen fra a-kassen eller
sagsbehandleren fra jobcenteret, ofte
benævnt jobrådgiveren, har et dokumenteret kendskab til uddannelses- og
erhvervsvejledning, eksempelvis gennem diplomuddannelse i uddannelseserhvervs- og karrierevejledning.
Det er en medvirkende årsag til, at
jeg og mine kolleger i fagforeningen
ofte føler os nødsaget til at fungere som
bisidder for vores medlemmer, når de
skal til samtale som ledige eller sygemeldte.
PS. For 1 måned siden var jeg censor for
7 personer, der skulle eksamineres i deres
afgangsprojekt på diplomuddannelsen i uddannelse- erhvervs- og karrierevejledning.
Der oplevede jeg engagerede og reflekterede
studerende, der med et højt fagligt niveau,
for mig kunne tænde lyset i disse mørke
tider for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Det er blot en skam, at det ikke
er disse kvalifikationer, der efterspørges i
jobcentrene.
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TEKST //
OLE WISLER , JOUR NALIST

Vejlederens magt
Vejlederen skal kende sin magtposition og i stedet træde et skridt tilbage for at facilitere den fælles gruppevejledning. Det lærte Katrine
Beck under sine studier til master i vejledning.
Hun observerede, at gruppevejledningen fungerer specielt godt for
frafaldstruede elever, da de finder en anden og mere reel, aktiv rolle
i forhold til deres udfordringer
un har specialiseret sig i magt, da
hun tog sin master i vejledning.
Simpelthen fordi vejlederen, hvis man
tager sine ’Foucault-briller’ på, indtager
en ret stor magtposition i rollen som
vejleder.
»På nogle måder minder vejledning
i mange sammenhænge om det, Foucault kalder den pastorale magt. Det
har Foucault selvfølgelig hevet frem
fra katolicismen, hvor vi netop ser præsteskabet sidde inde i et lille rum, hvor
til menigheden eller borgerne kan bekende sig og hviske deres synder ind i
gennem et lille hul til pastoren,« siger
Katrine Beck og sammenligner med, at
den vejledte eksempelvis ikke har mulighed for at stille spørgsmål til vejlederens private liv. Hendes speciale fokuserede på, hvilke subjektpositioner,
man som vejledt kan indtage eller blive
tildelt i en vejledningssamtale.

Bekend og få syndsforladelse

»Som vejleder i gymnasiet taler man
en del med eleverne om fravær. Især på
hf-enkeltfag. Fraværssamtaler lægger
op til at de studerende ”bekender” sig.
Det sker ofte, at de skal forklare sig individuelt og dele noget fra deres private sfære. Og de skal begrunde, hvorfor
de ikke kommer i skole. Ellers kan man
som vejleder ikke legitimere og forklare institutionen, at den studerende får
lov til at deltage i uddannelsen,« siger
Katrine Beck. Af samme grund gør
de studerende derfor ind imellem ofte
brug af de begreber, som Irwing Goffman kalder backstage og frontstage i
sin teori om symbolsk interaktion.
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»Eleverne lurer jo strategien af. Det
bliver ind imellem sådan en formaliseret samtale, hvor eleveerne godt ved,
at de skal bekende sig for at få ’syndsforladelse’. Det vil sige at de på en eller anden måde viser deres backstagesider frem og giver noget af sig selv for
at få ’tilgivelse’ eller ’syndsforladelse’
om man vil,« fortæller Katrine Beck. I
gruppen af frafaldstruede elever har
hun oplevet, at mange faktisk er det,
man næsten kan kalde professionaliserede i at gennemføre samtaler med
deres vejledere.

Bryd med magtforholdet

»Jeg brugte derfor, i mine specialeundersøgelser, en del elever fra individuelle samtaler, hvor de i særdeleshed
gjorde brug af deres backstage-selv for
at forklare deres fravær,« forklarer Katrine Beck.
Hun satte derefter eleverne sammen
i en gruppe, som hun interviewede. Og
her oplevede Katrine Beck, at de i den
kontekst indtog helt nye roller. Der er
nemlig en naturlig forskel i at sidde face
to face med en vejleder og så sidde i en
gruppe med fire andre. Katrine Beck
observerede, at de positioner, som eleverne nu indtog var helt anderledes. De
gjorde i stedet brug af frontstage-selvet.
»Gruppesamtalen handlede også om
deres fravær, men nu indtog de selv en
ekspertrolle. De nævnte strukturer og
generelle betingelser for fravær, mens
de ikke bragte sig selv i spil som i de individuelle samtaler. Jeg kunne mærke,
at den genkendelighed, der opstod i
mellem dem, bragte noget nyt til sam-

talen. At de var fælles om at have den
samme udfordring, nemlig fravær,«
fortæller Katrine Beck begejstret. Det
var det interview, der gjorde, at hun fik
lyst til at bryde magtforholdet mellem
vejleder og elev og i stedet arbejde videre med gruppevejledning.

Foto: Shutterstock

H

Tryghed i samtalerummet

Igennem de 20 år, hvor Katrine Beck
har arbejdet med vejledning, har hun
oplevet, hvordan flere og flere unge
har fået markant flere psykiske udfordringer. Hun ser, at samtidig med, at de
unge kæmper en hård kamp i uddannelseslivet, så er den samfundsmæssige individualisering af problemer
vokset med stor hastighed.
Katrine Beck peger på sociolog Rasmus Willig, der i sin bog ”Afvæbnet
Kritik” fornemt beskriver forskellen
på, hvordan man før i tiden havde meget fokus på omgivelserne og de strukturer, der omgiver os, så har et fokus i
dag, der er rettet individet. Så når der
opstår problemer peger de på individet,
og skal også løses der.
»Der har sneget sig sådan et krav
ind om resiliens som følge af konkurrencestaten. Det gælder om at være
modstandsdygtig og robust. Hvis individet fejler, peger pilen mod individet selv. Det rammer også de unge.
De vil så gerne leve et perfekt liv, og
det sætter dem under et meget stort
forventningspres, som de også selv er
medskabere af,« siger Katrine Beck, og
påpeger, at også den pastorale magt
var og er med til at gøre problemstillingerne personificerede – og følte af

individet. Og dermed rettes kritikken
igen mod individet selv – en selvkritik
der fører til en følelse af utilstrækkelighed.
»Jeg mener, at vi netop i denne diagnosetid må konstatere, at de unge har
en tendens til at vende indad. Det er på
den måde, at jeg mener, de strukturelle
problemer bliver individualiseret i stedet for at blive sat ind i en samfundskritisk ramme,« forklarer Katrine Beck.
Det vigtigste for hende er at få de unge
til at føle sig trygge i samtalerummet
og at opnå deres tillid. Hun oplever, at
de er flytbare, hvis og når de er motiverede for forandring. Og den tryghed og
tillid så hun i arbejdet med gruppevejledningen.
»Jeg kunne se noget frugtbart i mit
gruppeinterview i forbindelse med
specialet. Der sker noget, når unge sidder i fællesskab om den samme slags
problematik – eksempelvis fravær. Der
sker en af-individualisering af problemstillingerne, de udveksler strategier og hjælper hinanden,« siger Katrine
Beck.

Hold fast i etiske
principper

// Det bliver ind imellem
sådan en formaliseret samtale,
hvor eleverne godt ved, at
de skal bekende sig for at få
’syndsforladelse’.

Katrine Beck har i en
periode på seks år selv
været underviser på
ve jle der udda n nel s e n
på diplomuddannelsen,
og hun har været meget
fokuseret på det at være
den ’etiske vejleder’ –
mellem mennesket og
systemet. Hun mener, at vejledere skal
bidrage til at skabe større lighed i uddannelsessystemet.
»Jeg har brugt meget tid på at diskutere Pierre Bourdieus forståelse af den
reproduktion af elitær magt, der ligger
i uddannelsessystemet. Og hvordan vi
vejledere skal rette vores opmærksomhed mod, at vi især skal styrke de knapt
så privilegerede til at få uddannelse,«
fortæller Katrine Beck, mens hun griner lidt og pointerer, at hun næsten aldrig har mødt en vejleder, der er uenig
i det – selvom det er sket.
Der er et stort på pres på mange vejledere i dag, og Katrine Beck har oplevet

stor frustration hos vejledere, der er i en
position, hvor de ind i mellem skal presse unge i en bestemt retning. En retning,
der måske ikke nødvendigvis stemmer
overens med den unges ønsker.
»Det oplever jeg ofte hos UU-vejledere. Det bliver et stort pres på vejledernes skuldre, hvis de skal vejlede imod
deres etiske principper. Så uanset,
hvor man er, skal man holde godt fast
i dem,« fastslår hun.

Stress ned

Der er sket stort skred de sidste 10 år,
der taler de dannelsesmæssige værdier
ned og effektivisering og optimering >>>
VEJLEDEREN
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op. Der skal præsteres og produceres.
Der skal forbruges og handles. Det er
en konkurrencestatsforståelse, der også
præger de unge, til at skynde sig, være
hurtigere og komme i gang.
»Det afføder selvklart et stor pres og
stress, og det skal vi vejledere hjælpe
de unge med at komme godt igennem
uden selv at få stress,« siger Katrine
Beck. Hun kan godt se en værdi i, at
vejlederne også selv udfordrer de unge
ved at fortælle dem, hvad de ser, er
bedst for den unge. Det kan nemlig gå
to veje: Enten at den unge finder ud af,
at vejlederens pointe er korrekt. Eller
at den unge erkender, at han eller hun
absolut ikke er enig. Begge veje tvinger
dem til at tænke i baner, der skaber en
refleksion og bevidstgørelse af valgprocessen og styrker den
unge i det fortsatte valg.
»Men jeg ser også en
fare på grund af magtfordelingen i samtalen.
Jeg kan rigtigt godt lide
tanken om, at unge er
eksperter på deres eget
liv. Men det kræver jo
ekstra resurser og flere
samtaler at arbejde med
den ekspertise. Så ud fra
et kortsigtet, samfundsøkonomisk perspektiv kan det sikkert
være en fordel, hvis vejlederen bare
kunne mene og medbestemme den unges retning. Men sagen er jo bare den,
at vi som vejledere kun ser et bestemt
udsnit af den unges livsbane, så man
skal være varsom,« forklarer Katrine
Beck.

litisk kunne komme en større anerkendelse af, at man ikke længere betragter
unges uddannelsesvalg og processer
som et lineært forløb i en livsfase.
»Vi skal forstå uddannelsesvalgene
som det blandt andre Center for Ungdomsforskning kalder reversible yoyoovergange. Det vil sige at overgangene
mellem uddannelserne, eksempelvis
fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, er langt mere uforudsigelige end det den danske uddannelsespolitik, lægger op til,« siger
Katrine Beck og fortsætter:
Vi får stressede unge af det, der ikke
mestrer deres uddannelsesvalg og som
går glip af viden, fordi de hele tiden skal
præstere og skynde sig. I stedet skal vi
hjælpe dem med at lære at fordybe sig

// Det gælder om at være
modstandsdygtig og robust.
Hvis individet fejler, peger
pilen mod individet selv. Det
rammer også de unge.

Social retfærdig vejledning

Katrine Beck er begejstret for Ronald
G. Sultanas tilgang til vejledning. Han
siger, at vejledere skal bidrage til at udligne social ulighed, og kalder det social, retfærdig vejledning.
»Det er muligvis lidt old school, men
det er stadigvæk meget nødvendigt,
hvis vi vil have mindre ulighed i vores samfund,« siger Katrine Beck og
ønsker sig, at der rent uddannelsespo-

og reflektere. Der skal mere ro på.«
Derfor mener hun også, det er vigtigt, der findes tid og ressourcer til at
vejlederne kan komme tættere på de
vejledte.
»Jeg håber virkelig, at nærhedsprincippet kan komme til at spille i større
fremtidig rolle i vejledningen ude på
institutionerne. Det er virkeligt vigtigt,
at vejlederne har grundigt kendskab til
de vejledte. Jeg møder alt for tit elever,
der, efter en alt for snap ekspedition,
blot har følt sig som et nummer i rækken!« slutter Katrine Beck og pointerer, at der skal tages et opgør med en
vejledning, hvor de unge skal gøres
nysgerrige på nye veje gennem karrierevejledning, når der ligger en skjult
dagsorden om, at de hurtigt bare skal
vælge rigtigt i første hug.

Læg vejen forbi os på
Danmarks Læringsfestival
– vi har alt, du behøver
K atrine Beck master i vejledning

Oplev
vores digitale
univers
Få en snak
med vores
konsulenter

Katrine Beck er 52 år og uddannet
cand. mag. i dansk og psykologi, og
har efterfølgende suppleret med en
master i vejledning i 2011.
»Jeg savnede nogle mere vejledningsteoretiske forståelser af de
både generelle og specifikke problemstillinger, man møder i praksis.
De problemstillinger var dels i
forhold til de vejledte, og i særdeleshed i forhold til de institutionelle og
samfundspolitiske dagsordner, der
er med til at rammesætte vejledningen,« fortæller Katrine Beck.
Katrine Beck var folkeskolelærer tilbage i 1994-1996 på Aarhus Friskole.
Hun begyndte sin vejlederkarriere
tilbage i 1997 på Det frie Gymnasium frem til 2018. Først på den frie
ungdomsuddannelse og derefter på
STX og HF. Hun har arbejdet som
vejleder, koordinator, afdelingsleder,
underviser og læsevejleder.
Sideløbende har hun undervist i
Diplomuddannelsen i Uddannelsesog Karrierevejledning. Hun har også
undervist på vejlederuddannelsen
i Grønland sammen med Lisbeth
Højdal.

Hør aktuelle
debatoplæg
på Gyldendal
Scenen

Gå på opdagelse
hos Skoleordbog,
Pirana, Hans Reitzel,
Gyldendal
Børn & Unge

Snup en
frisklavet
kaffe

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Gratis
plakater til
klassen

Se de nyeste
bøger – og ta’
en snak med
redaktørerne

Gratis
goodiebag
Masser af
messetilbud

Plads til alle

en fælles vej

-og et fantastisk sammenhold
Dybbøl Efterskole henvender sig til specialundervisningselever,
der er bogligt interesserede.
Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve.
Masse af kreative fag, friluftsliv, rollespil, musik & samspil,
glas & brugskunst, sport, samt 7 spændende liniefag.
For mere information
-Ring eller tjek vores hjemmeside.

KARISE EFTERSKOLE

Kære Læser

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
Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg
Tlf:: 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk

livet

til voksen

Et inkluderende botilbud

BESKÆFTIGELSE

I vores Socialøkonomisk virksomheder

FLOW

& HELHEDSPÆDAGOGIK

Hvis du ikke allerede er medlem af Danmarks Vejlederforening,
vil vi rigtig gerne have dig som medlem.

Jo flere medlemmer, jo stærkere er vi!
På www.vejlederen.org kan du finde tilmeldingssiden.
Velkommen!

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.

Mange hilsner fra bestyrelsen og formand Carla Tønder Jessing

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag
sikrer et trygt og sammenhængende ﬂow mellem
institutionerne og overgangen fra ung til voksen.
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3 X R ANMELDER

3 X R ANMELDER

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.

Forskellige teorier
om karrierelæring
L

KARRIEREVEJLEDNING.
TEMAER OG METODER
AF LISBETH HØJDAL (2018)
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Ny bog præsenterer
teorier og øvelser

isbeth Højdal er sammen med Lene
Poulsen forfatter af bogen ’Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser’, som udkom i 2007 og har været
meget anvendt på vejlederuddannelser
i Danmark. I ’Karrierevalg. Teorier om
valg og valgprocesser’ præsenteres vejledningsteorier og metoder fra Super,
Holland, Krumboltz, Gottfredson, CIP,
SCCT og Savickas.
Højdals nye bog tager udgangspunkt
i de samme teorier, dog undtaget Hollands teori. Men hvor teorierne i Karrierevalg blev præsenteret enkeltvis,
bliver de i bogen Karrierevejledning
præsenteret tematisk.
Bogen er på 156 sider. Højdal indleder
med en introduktion til, hvordan de
valgte teorier forstår forhold af betydning for menneskers karrierevalg, og
hvordan karrierevejledning defineres i
de forskellige teorier. Dette leder frem
til perspektiver på, hvordan vejlederen
kan vælge hvilken vejledningstilgang
denne vil arbejde ud fra – teoristyret
eller eklektisk.
Højdal fremhæver, at organiseringsformen af vejledning (fx individuel-,
gruppe-, virtuel vejledning) kan have
indflydelse på den vejledtes udbytte
af vejledningen, men at betydningen
heraf ikke behandles i bogen.

Bogens indhold

Højdal går på tværs af de seks teorier,
som er bogens afsæt, og identificerer de
nøgleelementer som teorierne knytter til
karriereudvikling og -valg. Elementerne
kategoriseres under overskrifterne: Afdækning af vejledningsbehov, udvidelse af valgperspektivet, konkretisering
af karrierevalg, og implementering af
karrierevalg. Disse overskrifter strukturerer bogens kapitel 4-7. For hver af de
centrale nøgleelementer præsenteres,
hvad de teorier, der beskæftiger sig med
det aktuelle element, udsiger herom. Eksempelvis præsenteres, hvordan Gottfredsson, CIP, Krumboltz og SCCT-teorien forholder sig til ’barrierer’.
Karriereteorierne, som er bogens afsæt, giver forskellige forslag til, hvordan et vejledningsforløb kan struktureres og hvilke faser der kan indgå.
Kapitel 3 præsenterer eksempler på faser og hvad indholdet i disse kan være.
Bogens sidste del introducerer en
række øvelser med forslag til vejledningsforløb og metoder, som vejlederen kan arbejde med i tilknytning til
de temaer, der er beskrevet tidligere i
bogen. Højdal skriver, at forløbene er
tænkt som inspiration til, hvordan vejlederen kan tilrettelægge vejledningsforløb, der adresserer de forskellige

forhold, der kan tænkes at have betydning for den vejledtes valgprocesser. Der er forslag til øvelser, når man
som vejleder ønsker at arbejde med biografiske metoder,
beskrivelser af hvordan man kan arbejde med jobkort,
hvordan man kan arbejde med den vejledtes afgrænsninger og kompromisser, hvordan der kan arbejdes med
vejledtes selvopfattelser og disses betydninger for valg
og fravalg og øvelser der retter sig mod at udforske vejledtes fremtidsforestillinger.
Øvelserne er beskrevet på en overskuelig, nemt tilgængelig og hands-on måde, som bidrager til at konkretisere,
hvordan der kan arbejdes med afsæt i karrierevalgsteorierne i vejledningspraksis og på vejlederuddannelser. Der
kan arbejdes med udgangspunkt i Højdals beskrivelser,
eller man kan lade beskrivelserne være inspiration til
egen videreudvikling, så de øvelser, man inddrager i sin
vejledning, retter sig mod de konkrete vejledningsbehov,
som den person, man arbejder med, har.

// Med bogen følger en pakke
med jobkort, som man vil kunne
arbejde med i vejledningen.
Der er eksempler på en række
job: Bager, meteorolog, pedel,
postbud, revisor, guldsmed,
økonom osv.
Jobkort følger med

Med bogen følger en pakke med jobkort, som man vil
kunne arbejde med i vejledningen, med eksempler på
en række job: Bager, meteorolog, pedel, postbud, revisor,
guldsmed, økonom osv. Det er også muligt at downloade
arbejdsark til nogle af øvelserne fra Højdals hjemmeside.
Bogen henvender sig til undervisere på vejlederuddannelser og vejledere, og øvelserne, der er bogens nyskabelse, kan anvendes i uddannelse af vejledere eller i
vejledningspraksis, og her er der fin inspiration at hente.

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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EFTERTANKEN

TEKST //
MARIE NORDSKOV NIELSEN
MEDLEM AF B EST YR EL SEN I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING , VEJLEDER OG EF TER SKOLEL ÆR ER

DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL

Der er ikke plads
til at have en dårlig dag
S

idder i sofaen den første søndag i februar. Kaffen er indenfor rækkevidde og jeg er røget i Facebook-fælden. Kigger
mest på billeder, men pludselig rammer en overskrift: Der er
ikke plads til at have en dårlig dag!
En artikel fra Nordjyske om 3 unge frederikshavnere, som
fortæller om det at være ung i dag og ikke mindst det pres,
de oplever fra dem selv, de nære omgivelser og samfundet. Et pres, som
både handler om valg, karakterer,
interesser, udseende, være normal og
så alligevel lidt anderledes.
Jeg kan genkende flere af deres oplevelser fra de unge, som jeg møder
på efterskolen – og som især kommer til udtryk i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse. Det kan
handle om alt fra valg af type, fremmedsprog, sted eller valgfag.
”Jeg er så bange for at vælge forkert”, sagde en pige til mig forleden.
Og jeg kan jo godt følge hende – vi
har alle sammen mest lyst til at vælge
rigtigt, men jeg ynder at sige, at jeg
ikke har en krystalkugle, hvor vi kan
se ind i fremtiden. Faktisk ved ingen,
hvad det rigtige valg er og derved må
man tage et bevidst og oplyst valg –
og så derfra opleve og erfare, om det var et godt valg og eventuelt handle derfra.
Vi mødes alle af mange valg i både hverdagen og på et lidt
mere overordnet plan. Og kan have forskellige strategier til at
hjælpe med at træffe et valg – nogle mere bevidste end andre.
De unge har ikke stået i så mange valgsituationer før og er
derfor mere på gyngende grund. Vi er derfor, som voksne
omkring dem, forpligtet til at støtte de unge og hjælpe med
nogle værktøjer, som kan være behjælpelige i situationen.

Man kan ofte trække på erfaringer fra tidligere valg – både
de større som for eksempel valg af efterskole og nye fag, men
også de mindre, som ikke altid opfattes som et valg: menuen
på en restaurant eller farven på den nye trøje. Samtidig kan
det være godt at beskrive fordele og ulemper ved de enkelte
valg – og ikke mindst få dem ud af hovedet og skriftliggøre
dem. Så skal man ikke bruge energi
på at huske dem og kan langt nemmere overskue, hvordan fordelingen er. Disse faktorer er super interessante og sætter tanker i gang
hos mig – altså hvad er det, som
påvirker de unge og deres valg.
Dagens samfund presser på med
ønsket om uddannelse og fokuserer på, hvor vigtigt det er, men
er samtidig ikke helt ligeglad med
det konkrete valg. I en og samme
nyhedsudsendelse kan man få indblik i mangel på håndværkere og
folk med en erhvervsuddannelse,
men også hvordan man som hårdtarbejdende og nedslidt ikke kan gå
på pension med nuværende system.
Det er kun en del af de unges fokus,
for der skal også tænkes på kammeraternes forestillinger om en, deres
valg, eget udseende og faglige udfordringer og karakterkrav.
Og hvis man så samtidig lever med følelsen af, at man skal
være perfekt og ikke kan slappe af, så bliver man for alvor
presset, kan ikke overskue et valg eller en dårlig dag.
Min kaffekop er tom og mit valg står nu mellem at gå i seng
eller drikke en kop til – et af de virkelig store valg sådan en
søndag aften. Overvejer om det overhovedet vil påvirke min
dag i morgen, eller om jeg kan gøre andet, så jeg undgår en
dårlig dag.

// I en og samme
nyhedsudsendelse kan
man få indblik i mangel på
håndværkere og folk med
en erhvervsuddannelse,
men også hvordan man
som hårdtarbejdende og
nedslidt ikke kan gå på
pension med nuværende
system.
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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
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