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Vejledning på dagsordenen
I

Danmarks Vejlederforening (DVF) ønsker vi at have politisk indflydelse på vejledningsområdet. Det gør vi blandt
andet ved at samarbejde med forskellige organisationer
og foreninger, samt ved at deltage i
f.eks. rådgivnings- og følgegrupper
i ministerierne. Vi skriver høringssvar og deltager gerne i møder, hvor
vi kan sætte vejledning på dagsordenen.
Et af de områder der optager os i
bestyrelsen lige for tiden, er uddannelsesparathedsvurderingen.
I juni kom Rådgivningsgruppen
for forenkling af elevplanen i folkeskolen, hvor DVF var repræsenteret,
med deres anbefalinger. En af anbefalingerne er, at man afskaffer uddannelsesparathedsvurderingen og
studievalgsportfolioen.
For nylig kom EVA med rapporten ”Uddannelsesparathed
og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen”. Undersøgelsen viser bl.a. at uddannelsesparathedsvurderingen
kan øge oplevelsen af stress, pres og præstationsangst hos
eleverne.

I DVF mener vi, at uddannelsesparathedsvurderingen skal
afskaffes. Vi er bekymrede for det øgede pres, vurderingen
lægger på de unge og den mistrivsel og demotivation den
kan skabe.
Vi skal holde fast i det gode samarbejde mellem skolerne og vejlederne,
det gode skole/hjem samarbejde, og
så skal vi sikre at alle elever får individuel vejledning. Vi skal også fortsat
lave længere vejledningsforløb for de
elever der har behov for det. Det bør
vi kunne uden at være nødt til at vurdere elever ikke-uddannelsesparate.
I DVFs bestyrelse er vi altid interesserede i at høre, hvad I medlemmer er
optagede af i jeres vejledningspraksis, men også i forhold til områder I
synes vi bør have mere fokus på. Så
derfor er I velkomne til at kontakte os med bud på, hvad det
er vi skal tage fat i som forening.
For første gang i DVFs historie afholder vi vores generalforsamling virtuelt. Det er torsdag den 26. november 2020
klokken 19.30.
Læs mere om det på vores hjemmeside vejlederen.org. Ses vi?
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Elever på erhvervsskolernes grundforløb har dobbelt så langt til skole som deres kammerater på de almene gymnasier. Afstanden har betydning for valg
er af uddannelse.

20

Vejledningsprocessen skal rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe betydning for elevens færd
fremadrettet.

22

Brobygning i fagene er et projekt, som
giver gymnasieeleverne et bredere
perspektiv på deres karrierevalg, så
de ikke blindt kun vælger de populære
uddannelser.
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Pulje skal øge kendskab

Elever har langt til
erhvervsskolen

Foto: Colourbox

Kun 12 procent af lærerne mener, at de har et godt kendskab
til erhvervsuddannelserne, viser undersøgelsen ”Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse”. Det
skal en ny pulje fra Børne- og Undervisningsministeriet ændre på. Med den kan lærere i folkeskolen og uddannelsesog erhvervsvejledere få mulighed for at få et bedre indblik i
de tilbud, erhvervsskolerne har. Det skal hjælpe dem i deres
arbejde med at vejlede elever i folkeskolen om uddannelsesvalg. Puljemidlerne skal gå til praktikforløb af to dages varighed på erhvervsskoler. Der er frist for at søge om midler
fra puljen den 17. november

Elever på almene gymnasier har i gennemsnit 10 kilometer til
skole, mens elever på erhvervsskolernes grundforløb har hele
22 kilometer. Den større afstand kan især have en betydning
for den gruppe af unge, der er usikre på, om de skal vælge en
erhvervsuddannelse, skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.
Ole Heinager, formand for lederne i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier siger:
»Vi ser, at afstanden kan have indflydelse blandt de elever, som er i tvivl. Det gør en forskel, om man skal gå lige
rundt om hjørnet, eller om man skal rejse langt for at komme
i skole. Muligheden for at eksponere uddannelsen og vise,
hvad man går og laver, bliver også påvirket. Det er klart, at
jo længere der er til den nærmeste erhvervsuddannelse, jo
flere krav stiller det til samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og folkeskolen for at få flere til at se muligheden,«
siger Ole Heinager.

Vejle sender
lærere og
vejledere i praktik

Vejle Kommune skærper sit fokus på at give alle unge en
god overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Derfor lancerer kommunen en ny strategi, der skal
bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg.
Udover fokus på de unges valg og karrierelæring indføres obligatorisk erhvervspraktik på 8. årgang ligesom
lærerne i overbygningen kan komme i to dages praktik
på en erhvervsuddannelse sammen med skolens uuvejledere.
»Når vi gerne ser at vores lærere og uu-vejledere kommer i praktik på erhvervsskolerne, skyldes det, at vi
gerne vil sikre, at de har viden om uddannelserne og
dermed mulighed for at vejlede eleverne på det bedst
mulige grundlag,« siger Torben Elsig-Pedersen, der er
formand for Børne- og Familieudvalget.

>> Selvom vi lagde en ungdomsuddannelse i hver eneste by, ville alle unge ikke
automatisk få en uddannelse, fordi det også har med andre faktorer at gøre.
Men der er noget, der tyder på, at det at vælge en erhvervsuddannelse kræver,
at de unge er mere dedikerede og afklarede, end man behøver at være på et
gymnasium. Det kan være en barriere, fordi man også skal være indstillet på at
rykke til et bestemt sted i landet, og det er ikke alle unge, der er afklarede på
den måde.
CAMILL A HUTTERS,
LEDER AF NATIONALT CENTER FOR ER HVERVSPÆDAGOGIK VED KØB ENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE .
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Forældre med høje indkomster
sender børn på efterskole

Foto: Per Gudmann

Foto: Per Gudmann

I 2019 valgte 20.700 elever at tage 10. klasse på efterskole. Det
svarer til 29 pct. af årgangen, hvilket er flere end nogensinde,
viser tal fra Danmarks Statistik. Andelen er steget stort set
hvert år siden begyndelsen af 1990’erne.
Det er især børn med forældre med relativt høje indkomster, som i stigende grad kommer på efterskole i 10. klasse.

Rekruttering fra
kanten får udsatte
borgere i job

Indsatsen Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster får
borgere, som er langt væk fra arbejdsmarkedet i job, viser
en midtvejsevaluering af projektet fra VIVE.
Lolland og Guldborgsund Kommune er gået sammen
med bl.a. det lokale erhvervsliv, 3F og videns- og netværkshuset Cabi om en indsats, der skal dæmpe den
mangel på arbejdskraft, som virksomhederne på sigt vil
komme til at mangle. Og samtidig skal flere af samfundets udsatte borgere komme i job.
Midtvejsevalueringen viser, at frem til december 2019
har omkring 400 virksomheder og 663 borgere været en
del af indsatsen. Heraf har ca. hver sjette borger opnået
tilknytning til arbejdsmarkedet i form af for eksempel
ordinært arbejde, fleksjob eller er påbegyndt uddannelse.

Plads til alle

-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.

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg
Tlf:: 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk
VEJLEDEREN
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TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Hver tredje ikke-uddannelsesparate
mister motivationen
Elever i 8. klasse taber i stor stil motivationen, når de får stemplet ikke-uddannelsesparat, viser undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Regeringens støttepartier på Christiansborg ønsker UPV’en afskaffet, men undervisningsministeren har
trods aftale ikke indkaldt til forhandlinger

E
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n længe ventet analyse fra EVA viser, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en) kan virke demotiverende eller stigmatiserende for en del
elever i grundskolen. 34 procent af de
registrerede ikke-parate elever angiver,
at deres motivation ”I høj grad” eller ”I
nogen grad” er faldet efter vurderingen, mens det gælder for 20 procent af
de parate elever.
Ikke-parate elever kan opleve, at det
er nedslående eller stigmatiserende at
få at vide, at de ikke er parate til deres
ønskede ungdomsuddannelse. Eleverne kan miste modet og begynde at
tvivle på sig selv. Dette kan virke yderligere demotiverende, såfremt de ikke
oplever at få den hjælp, som de gennem UPV-processen har fået øjnene op
for kan være nødvendig for at kunne
begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Sådan lyder det i EVA’s
undersøgelse. UPV kan dog også virke
demotiverende for parate elever, da det
at blive vurderet parat kan give anledning til at læne sig tilbage og afholde
sig fra at gøre en betydelig indsats i
skolen.
EVA’s undersøgelse, der er medfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet, har været længe undervejs
og er, trods de negative konsekvenser,
helt uden anbefalinger. Undersøgelsen er udarbejdet i 2019, men er først
blevet frigivet i august i år og forventes af regeringens støttepartier at blive
anvendt i kommende forhandlinger om
optagelsessystemet til ungdomsuddannelserne.
Radikale Venstres undervisningsord-

Lotte Rod, Radikale Venstre:
Det er forkert at sige om nogen,
at de er ikke-uddannelsesparat..

Pernille Rosenkrantz-Theil,
Børne- og undervisningsminister:
UPV ændres i denne regeringsperiode.

fører, Lotte Rod, siger således, at hun
har »en forventning til, at vi tager fat
på det nu, så der sker noget inden for
det næste halve år.«
Radikale Venstre er klar til at komme
af med uddannelsesparathedsvurderingen.
»Det er stik imod hensigten, at den
virker stressende og demotiverende på
eleverne. Det er forkert at sige om nogen, at de er “ikke-uddannelsesparat”. I
stedet skal hver elev have en uddannelsesplan - og endnu vigtigere: den hjælp,
han eller hun har brug for for at nå sit
mål,« siger Lotte Rod.
Selvom det fremgår af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne SF, EL og radikale, at UPV’en i 8.
klasse skal afskaffes, er der godt et år
efter regeringsdannelsen endnu ikke
indkaldt til forhandlinger. Børne- og
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har endnu ikke sat dato på
forhandlingerne, men siger:
»Regeringen mener, at der er udfor-

dringer med uddannelsesparathedsvurderingen og vil tage initiativ til at
ændre den i indeværende regeringsperiode. Jeg er optaget af, at ingen elever
skal opleve at blive stemplet som ikkeuddannelsesparate, da alle har mulighed for at komme videre i et uddannelsestilbud. Jeg er desuden bekymret
for, at der bruges for mange ressourcer
på at udarbejde uddannelsesparathedsvurderingen – ressourcer, som kan bruges bedre på dialogen med de unge og
deres forældre.«
I SF er undervisningsordfører Jacob
Mark utålmodig efter at få gang i forhandlingerne.
»Hvis det stod til mig, så var den allerede afskaffet. Min forventning er,
at vi skal tale om uddannelsesparathedsvurderingen, når vi skal forhandle
om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Det er helt
galimatias, at der er så mange planer
for de unge i udskolingen; elevplan,
uddannelsesplan, handleplan, studie-
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UPV i tal
Andel ikke-parate:
Andel ikke-parate i 8. klasse 2018/19: 32 %
Andel ikke-parate i 9. klasse 2018/19: 20 %
Andel ikke-parate i 10. klasse 2018/19: 20 %
Ca. 10 % af skolerne har under 10 % ikkeparate elever i 8. klasse
Ca. 15 % af skolerne har over 50 % ikkeparate i 8. klasse
Kilde: EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

UPV’en kan øge oplevelsen af
stress og præstationsangst

Undersøgelsen fra EVA viser, at UPV’en,
sammen med karakterkravene til især
de gymnasiale uddannelser, kan medvirke til, at processen er stressende for
nogle elever. Dette gælder særligt perioden frem til, at eleverne modtager
resultatet af selve vurderingen. Således
angiver i alt 35 procent af eleverne, at
UPV’en ”I høj grad” eller ”I nogen grad”

Foto: Steen Brogaard.

valgsportsfolio, afrapporteringsskema
og uddannelsesparathedsvurdering.
Det skal der simpelthen ryddes op i. Jo
før, jo bedre. Men jeg ved også, at ministeren gerne vil have en aftale om en
ny karakterskala forhandlet på plads,
inden vi ser på UPV’en, fordi det spiller
sammen.«
Også i oppositionen er der vilje til
at kigge på UPV'en. Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby
kalder det uhensigtsmæssigt, at unge
mennesker kan blive erklæret for ’ikke
egnet’ til uddannelse.
»Vi tror på, at alle er egnede og parate
til uddannelse, men ikke alle er parate
til den samme uddannelse. Derfor ser
vi et potentiale i at få genbesøgt selve
uddannelsesparathedsvurderingen.
Samtidig ser vi behov for, at vi får lagt
elevplaner, uddannelsesparathedsvur-

deringerne, uddannelsesplanen sammen, så der fremadrettet kun findes én
plan og ét system. Det er ikke hensigtsmæssigt for hverken elever, forældre og
lærerne – eller vejledere for den sags
skyld – at der i dag findes 3-5 planer og
værktøjer, som er placeret i forskellige
systemer.«

Ellen Trane Nørby, Venstre:
Uhensigtsmæssigt med 3-5 planer og værktøjer i forskellige systemer.

har virket stressende på dem.
Netop den stressende faktor er medvirkende til, at Danmarks Vejlederforening også foreslår, at uddannelsesparathedsvurderingen
afskaffes.
»Undersøgelsen viser klart
det som mange vejledere også
peger på, nemlig at mange
elever bliver stressede og
mister motivation, når de to
gange om året skal vurderes. Det kommer til at fylde
vejledningsprocessen. Nogle
elever mister modet og troen
på fremtiden,« siger Karina
Meinecke, der er formand for
Danmarks
Vejlederforening.
Hun anerkender, at nogle elever
har brug for at arbejde målrettet på at
blive mere klar til uddannelse, men den
følelse af at blive stemplet som UPV’en
giver eleverne, er ikke det mest optimale:
»Når UPV’en af eleverne opfattes som

et stempel, er det ikke det bedste udgangspunkt. Desuden viser undersøgelsen, at blot det at eleverne skal have
vurderingen stresser dem i perioden
op til. På den måde er UPV’en med til
at puste til en præstationskultur, som
vi som samfund i stedet burde forsøge
at begrænse, for der er for mange unge
som knækker på det.«
Danmarks Vejlederforening ser gerne
at politikerne går videre, end det der er
lagt op til i forståelsespapiret ved regeringsdannelsen. Her blev det aftalt, at
UPV’en skal afskaffes i 8. klasse, men
Karina Meinecke ser den gerne helt afskaffet.
»Jeg er godt klar over, at parathedsvurderingen bliver brugt som et element i optagelsen til ungdomsuddannelserne, så derfor vil det være
nødvendigt at tænke optagelseskravene om igen. Dt er nødvendigt af hensyn til de unge. Det er et hårdt slag at
give dem følelsen af, at de ikke er parate. Det er så definitivt, for de unge er
jo parate til noget. Men de opfatter det
som en hård vurdering, når de vurderes ikke-parate på deres personlige og
sociale forudsætninger,« siger Karina
Meinecke.
SF’s Jacob Mark mener ligeledes, at
UPV’en presser de unge helt unødvendigt:
»For nogle unge giver UVP’en dem en
følelse af, at de allerede som 15-årige
er dumpet i livet. Netop fordi UPV’en
både ser på ens faglige, sociale, personlige og praksisfaglige kompetencer. Bliver du erklæret ikke-uddannelsesparat,
kan det føles som om man er dumpet i
det hele og ikke er god nok. Jeg mener,
at alle unge er parat til en eller anden
form for uddannelse.«

En hammer i hovedet

Både elever og forældre fremhæver
også i EVA’s undersøgelse, at UPV’en
kan virke ”som et stempel”, ”stigmatiserende”, som at få ”en hammer i hovedet” eller ”som at blive sorteret fra”. Det
er overvejende de ikke-parate elever og
deres forældre, der påpeger dette. Men
nogle parate elever nævner også, at de
oplever perioden op til vurderingen
som ubehagelig.
Flere elever giver udtryk for, at det
kan opleves som pinligt eller skamfuldt at blive vurderet ikke-parat, og at
de ikke har lyst til, at andre skal kende
til den vurdering, de har fået. Nogle
elever henviser til, at de ”føler sig skuffet over sig selv”, eller føler sig ”lidt un- >>>
VEJLEDEREN
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Stadig flere vurderes negativt

I løbet af den periode, hvor UPV har
eksisteret, er der samlet set sket en stigning i andelen af elever, der er vurderet
ikke-uddannelsesparate i både 8., 9. og

Foto: Steen Brogaard.

>> Jeg kan huske, at jeg
var meget bange, fordi
jeg ved, at min mor går
meget op i sådan noget.
Jeg vil ikke skuffe hende.
Min far snakkede bare
med dem, men da hun
kom, så blev hun ked af
det. Og hun snakkede
faktisk ikke med mig i to
dage eller sådan noget
[…] Eller jo, hun snakkede med mig, men
det var ikke så sødt.
Jeg kunne mærke, hun
var skuffet. […] Lige så
snart jeg sagde, at jeg
var vurderet ikke-parat,
så kiggede hun bare ned
[…] Der var træning
den dag [da resultatet af
vurderingen kom], hvor
jeg ikke tog derover […]
Jeg blev mega ked af det!
Nok mest pga. det med
min mor. Jeg tror bare,
at jeg sad i min seng hele
dagen. Jeg tror, at nogle af
mine venner skrev til mig,
men jeg svarede dem
ikke. Jeg har altid gerne
villet gøre min mor stolt.

der de andre, fordi man føler, man ikke
er god nok og ikke kan præstere lige så
meget som dem”, som nogle af de ikkeparate elever udtrykker det. En anden
ikke-parat elev taler om det samme og
fortæller, hvorfor det føles pinligt at
blive erklæret ikke-parat:
”Det er jo på en måde pinligt, at man
ikke er uddannelsesparat, fordi det er
jo noget, man helst skal være, hvis man
skal ind på en uddannelse. Det er ligesom at få 00 til en matematikprøve.
Man har bare ikke lyst til at vise det til
alle, fordi det er nederen.”

Jacob Mark, SF:
Nogle får en følelse af, at de er
dumpet i livet.

10. klasse. Udviklingen er mest markant i 8. klasse, hvor andelen af ikkeparate elever er steget fra 25 % til 32 %.
Registeranalysen viser dog også, at
mange elever kommer i gang med en
ungdomsuddannelse, selvom de er
vurderet ikke-parate i 8. klasse. Således
var 62 % af de elever, der blev vurderet
ikke-parate i 8. klasse i 2014/15 og igen
i 9. klasse i 2015/16, i gang med en ungdomsuddannelse, to år efter de havde
færdiggjort grundskolen.
Men på trods af dette vurderer halvdelen af de adspurgte vejledere og en
tredjedel af lærerne ikke, at UPV’en
i den nuværende form bidrager til at
gøre flere unge uddannelsesparate.
Samtidig oplever halvdelen af alle adspurgte elever ikke, at parathedsvurderingen er en hjælp til at gøre dem mere
klar til en ungdomsuddannelse.

Vejledernes oplevelse af UPV’en

I undersøgelsen er der også fokus på
vejledernes oplevelse af UPV’en. De
8
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fremhæver især samarbejdet med lærerne i vurderingsprocessen som positivt, fordi det giver mening for vejlederne at samarbejde om vurderingen med
lærerne, der er tættere på eleverne til
hverdag og derfor kender dem bedre.
Samtidig peger vejlederne på, at forældre og elever efterspørger individuel
uddannelsesvejledning på skolen. Vejlederne efterlyser også flere muligheder for indsatser til særligt udfordrede,
ikke-parate elever. Særligt på skoler
med en høj andel af ikke-parate elever
påpeger vejledere, at det kan være vanskeligt at prioritere tilstrækkelige ressourcer til de indsatser, der skal til for
at støtte ikke-parate elever til at blive
parate til en ungdomsuddannelse.
I Danmarks Vejlederforening ønsker
man sammen med en afskaffelse af
UPV’en, at der sættes fokus på hele vejledningsindsatsen i forhold til de unge,
således at flere unge kan få individuel
vejledning.
»I dag er det sådan, at vurderingen
”ikke-parat” er en adgangsbillet til individuel vejledning, mens de parate
elever efterlades til deres forældre, til
selv at finde svar på deres spørgsmål
eller kontakte eVejledning. Det vil være
klogt at få indrettet det sådan, at alle
elever kan have adgang til individuel
vejledning, for vi ser mange eksempler
på at elever, der er vurderet uddannelsesparate stadig er usikre, har tvivl og
behov for at få en tæt vejledning,« siger
Karina Meinecke. » Der er behov for,
at politikerne beslutter en vejledningsindsats, der ikke er styret af parathedsvurderingen, for som det er i dag efterlader vi en del elever, som ikke får den
vejledning, de har behov for.« <

Hvad er en uddannelsesparathedsvurdering?
En uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er
en vurdering af, om elever i grundskolen har
de nødvendige faglige, sociale, personlige og
praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen har det overordnede ansvar for
vurderingen, som foretages af både lærere og
vejledere. Uddannelsesparathedsvurderingen
foretages første gang i 8. klasse og gentages i
9. og 10. klasse for de elever, der er vurderet
ikke-parate til en eller flere ungdomsuddannelser, eller for de elever, hvis forudsætninger
er ændret væsentligt siden den foregående
vurdering.
UPV’en blev indført i skoleåret 2010/11.

Diplom i Uddannelses-,
Erhvervs- og
Karrierevejledning
som digital uddannelse?
Uddan dig til vejleder i et fleksibelt, digitalt undervisningsforløb med UC SYD’s Diplom
i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) som digital uddannelse.
Uddannelsens indhold og krav følger den ordinære DUEK, men undervisningen
foregår digitalt med udgangspunkt i principper om Blended Learning.
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig senest 1. december 2020
ucsyd.dk/duek

ucsyd.dk/videreuddannelse
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Vi sender
undervisningen
på Værksted

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/Håndværk
Film/Teater
IT/Medie
Køkken/Kantine
Bygge/Anlæg
Motor/Metal
Natur

Efterskole
for Unge
med særlige
behov

www.tolneefterskole.dk

med mulighed
for at få et
fagligt løft i
dansk og
matematik

“Centralt
beliggende
med tog lige
til døren”

Tlf. 9893 0511
Dvergetvedvej 95 Tolne

Botræning

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
10
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UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

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

EGÅ UNGDOMSHØJSKOLE GØR UNGE
UDDANNELSESPARATE
ET BREAK FRA DEN NORMALE
SKOLEGANG UDEN EKSAMINER OG
KARAKTERER GIVER SELVTILLID OG
MOD TIL AT KOMME VIDERE I LIVET
OG I UDDANNELSE

ALTERNATIV TIL FGU
ELLER EN DEL AF EGU
· OPSTART I JANUAR OG AUGUST
· GÅ HER ET HALVT ELLER ET HELT ÅR
· MENTORORDNING
· PERSONLIG OG SOCIAL UDVIKLING
· FOTO · IDRÆT · DESIGN · ESPORT
· FILM · TEATER · MUSIK · KUNST
· PSYKOLOGI · BÆREDYGTIGHED

FOR 16-19 ÅRIGE

WWW.EUH.DK
VEJLEDEREN
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FÆLLESSKABER

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

At blive på sporet
handler om at være del
af et fællesskab
At dømme unge uddannelsesparate
er ikke nok til, at de også gennemfører og får succes i deres uddannelse. Det er vigtigt, at vejledningen og uddannelsen sørger for, at de unge føler sig
som en værdifuld del af et fællesskab, siger Kristina Mariager-Anderson, der forsker i vejledning,
karrierelæring og social retfærdighed med særligt
fokus på fællesskabers betydning for vejledningen, for eksempel i forbindelse med
uddannelsesfrafald

M

ange unge afbryder fortsat deres ungdomsuddannelsesforløb,
også unge som umiddelbart er vurderet parate til at gennemføre. En del af
de frafaldne vurderer selv, at det bare
var noget der skete, men lektor Kristina
Mariager-Anderson, der er del af forskningsprojektet ”At blive på sporet - nye
perspektiver og bæredygtige løsninger
på uddannelsesfrafald for unge voksne” hos DPU, vurderer at frafaldet ofte
er forårsaget af en række mikroprocesser, som kan handle om mistrivsel,
tvivl på sig selv og manglende tilhørsforhold i gruppen af unge på uddannelsesstedet.
Hendes forskning tager bl.a. afsæt i
teorien om selvbestemmelse, som pe-

ger på at alle har behov for at være i
førersædet i deres eget liv.
»I jo højere grad man oplever ikke
at være selvbestemmende i sit eget liv
desto oftere udvikles mistrivsel og tvivl
på, at man kan opnå, det man gerne vil.
For en del unge fører det til frafald,«
fortæller Kristina Mariager-Anderson,
der er ny klummeskribent her i magasinet Vejlederen.
Projektet ”At blive på sporet” har
igennem aktionsforskning på 14 erhvervsskoler og VUC’er haft til formål
at udforske nye løsninger på, hvordan
vejledningstiltag kan støtte unge unge
i at gennemføre deres uddannelse. I
gennem tre år har uddannelsesinstitutionerne på forskellig vis udviklet

vejledningsindsatser, der fokuserer
på tilhørsforhold, målorientering og
beslutningskompetence, således at de
støttes i at se og anerkende deres egne
potentialer og handlemuligheder og
dermed ikke står i en situation, hvor de
kan sige, frafald eller mistrivsel i studiet, ”bare var noget der skete”.

Relationer gennem vejledning

På forskellig vis er der arbejdet med at
sætte tre afgørende behov for at være
i trivsel i centrum. Nemlig den unges
selvbestemmelse, tilhørsforhold og
kompetencer.
»Det er et meget centralt behov at
være en værdifuld del af et fællesskab.
Vi vil som mennesker gerne opfattes >>>

VEJLEDEREN
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af andre på en måde, så vi mærker, at
det er væsentligt, at vi er del af fællesskabet. Med erkendelsen af, at det er en
grundsten i at være i trivsel, har vejledere på de medvirkende uddannelsesinstitutioner arbejdet med at skabe vejledningsfællesskaber med fokus på at
opbygge relationer mellem eleverne,«
siger Kristina Mariager-Anderson.
Det viser sig have stor effekt, hvis
man kan få de unge til at føle sig som
del af et fællesskab.
»Derfor har fællesskaber funderet i
gruppevejledning en stor effekt. Især
hvis det sociale tilhørsforhold til gruppen kan flyde med over i et fagligt
fællesskab. Det betyder, at den tid der
bruges på gruppevejledning både understøtter et socialt og et fagligt tilhørsforhold og dermed elevernes faglige
udvikling,« siger Kristina MariagerAnderson.
Så når faglærere undertiden kan ytre,
at de i deres lærerrolle prioriterer fokus
på opfyldelse af de faglige mål, underforstået at de mange aktiviteter og
tidsforbrug på relationelle aktiviteter
ikke må stjæle tid og fokus, så kan det
vise sig kontraproduktivt i forhold til
elevernes læring og gennemførsel. For
eleverne lader sig nemmere engagere
og udfordre fagligt, hvis de samtidig er
i gode relationer.

Øger fokus på gruppevejledning

I projektet ”At blive på sporet” har
nogle af de medvirkede uddannelsesinstitutioner skabt helt nye metoder for
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>> Fællesskaber
funderet i
gruppevejledning
har en stor effekt.
Især hvis det sociale
tilhørsforhold til
gruppen kan flyde
med over i et fagligt
fællesskab.
gruppevejledningen i lyset af betydningen af gode relationer. Nogle steder har man helt udfaset individuelle
fastholdelses- og fraværssamtaler for i
stedet at omsætte motivationsteorierne
i gruppeforløb.
»Man vender kort sagt tingene på hovedet. I stedet for gennem en individuel
samtale at have fokus på fraværsregler,
så bliver de unge del af et gruppeforløb,
hvor fokus flyttes over på, hvordan den
enkelte kan støttes i at finde meningen
med at være på uddannelsesinstitutionen – eller ej - og i høj grad på, hvordan alle kan føle sig som en værdifuld
del af fællesskabet. På den måde tager
man en række små skridt, som støtter
op om, at den enkelte unge bliver mere
bevidst om egne mål og bliver mere beslutningskompetent i forhold til egne
valg.«

Tvivl skal rummes

Kristina Mariager-Anderson peger på,
at der i tilgangen til uddannelsesvalg
og gennemførsel generelt er for ringe
fokus på, at mange unge er i tvivl. Det
gælder i høj grad også de unge, som
vurderes uddannelsesparate.
»På den måde overlader vi tvivlen til
de unge selv med et signal om, at det
forventes, at de kan komme igennem

og gerne lidt hurtigt. Vi har en meget
lineær tankegang om, at de unge, der
er fagligt kompetente, kan gå lige igennem, men mange af disse unge er også
usikre og er sårbare. Det kan være
svært at være i tvivl og usikker, når der
er en så udtalt forventning til dem om,
at de bare skal igennem. I vores projektarbejde, ser vi at det kan have en gavnlig effekt, også for disse unge, at blive
hørt i nogle gruppefællesskaber. Det
er vigtigt, at en gruppevejledning kan
rumme den unges uddannelsestvivl og
tvivl på sig selv og sine kompetencer.«
De unge er ikke alene i ungdomsuddannelserne overladt meget til sig selv
med deres tvivl. Det starter allerede i
grundskolen for de unge som vurderes
uddannelsesparate og dermed vejledningsmæssigt i nogen grad overlades
til sig selv.

Parat og stadig i tvivl

Unge, der er vurderet uddannelsesparate, forventes at tage et valg om ungdomsuddannelse, fordi der er en diskurs om, at du er klar, når du har fået
et grønt stempel.
»Disse unge forventes underforstået
at have ressourcer, så de kan klare sig
selv. De kan ganske vist ringe og skrive til en vejleder, men derudover er
de overladt til sig selv og forældrene.
Hvis de var ældre ville man sige, at de
kunne tage en studiepause, men det er
ikke en mulighed, hvis man er 15-16 år.
Så forventes det, at du kan tage en af
ungdomsuddannelserne eller hvis du

FÆLLESSKABER

stadig er i tvivl komme på efterskole
eller fgu. På den måde kan den unges
valg få et frustreret fortegn, fordi de
er blevet fortalt og godt ved, at de også
bare burde tage en beslutning. På den
måde overlader vi dem med en følelse
af, at det er dem, den er gal med. Dermed står de selv med en personlig usikkerhed.«
I Kristina Mariager-Andersons optik
er det gået galt, fordi vejledningen er
fokuseret på de tyve procent, der ikke
er uddannelsesparate.
»Der er nogle meget faste diskurser
om, hvordan vi hurtigt og effektivt skal
igennem systemet, og de unge oplever,
at deres tanker om uddannelse og beskæftigelse starter meget tidligt, hvor
de også skal vælge nogle faste fagkombinationer. De kan naturligvis vælge
om og supplere op, men der i forhold
til tidligere en langt større risiko for,
at den enkelte unge kommer til at kategorisere sig selv som en med mangler, og som en der ikke lever op til den
diskurs, de er en del af,« siger Kristina
Mariager-Anderson, som heller ikke er
bleg for at skære igennem den aktuelle
debat om uddannelsesparathedsvurderingen:
»Vi skal bare have den her uddannelsesparathedsvurdering væk! Den er
med til at overlade de unge til en kollektiv vejledning, som nogle steder blot
giver information og rådgivning, men
hvor 80 procent af de unge slet ikke får
et rum, hvor de kan tale sammen med
andre unge om deres tvivl.« <

KRISTINA MARIAGER-ANDERSON:

En snørklet vej til vejledning
Kristina Mariager-Anderson har siden 2005 været ansat på Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), hvor hun skrev ph.d. afhandling.
Hendes afsæt var oprindelig en kandidat fra musikvidenskab med sidefag i dansens
æstetik og historie, så hendes egen vej til at arbejde med undervisning og forskning i
vejledning har været snørklet.
I dag er hun ansat som lektor på DPU og er en del af Forskingsenheden for Vejledning
sammen med Rie Thomsen og Helle Merete Nordentoft. De står bl.a. bag uddannelsen
”Master i vejledning”, hvor også Miriam Dimsits og Bo Klindt Poulsen er tilknyttet som
eksterne lektorer.
Kristina Mariager-Andreson lægger vægt på, at vejlederne oparbejder bevidsthed om
deres praksis gennem uddannelse.
»Det er væsentligt at have en klangbund i både teori og praksis, når man som vejleder
skal bestride et job, hvor man vil noget med nogen andre. Når man som vejleder sidder
over for en anden, er det vigtigt at være bevidst om og kunne forholde sig reflekteret
til professionens etik, teoretiske grundlag, filosofi og sin egen praksis. Uddannelsen giver
et videnskabeligt grundlag for samt indsigt i metoder til at varetage mange forskellige
vejledningsopgaver«
Fra og med dette nummer er Kristina Mariager-Anderson en del af det faste panel som på
skift skriver klummen her i magasinet. Læs hendes første bidrag på side 20-21.
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En spændEndE uddannElsE

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 21489668
kristina.hr@gladfagskole.dk
Aabenraa +45 40121072
mathilde.h@gladfonden.dk
Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk
gladfagskole.dk

- Vejle Fri Fagskole
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Forbereder dig til fremtiden
PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI
SPECIALEFTERSKOLE

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

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

HALVOR FRI FAGSKOLE
GameDesign
GastroEvent
Care - hvis du vil være noget for nogen
Håndværk - kloge hænder

BOOK EN RUNDVISNING - TLF. 98 92 12 22
VEJLEDEREN
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UDDANNELSE

TEKST //
SIMONE HVID NIELSEN,
UDVIK LINGSKONSULENT, UC SYD

Ny uddannelse
understøtter vejledning af voksne ledige

L

andskabet for voksenuddannelse
kan være noget af en jungle at
finde rundt i. Der findes et stort antal
forskellige muligheder og veje at gå,
og specielt på voksenområdet er også
privatøkonomien en betydelig faktor.
Der findes mange løsninger, men også
mange blindgyder man kan finde sig
selv i. Derfor har mange brug for kompetent vejledning, når de skal træffe
valget om at videreuddanne sig eller
måske helt at skifte retning i en voksen
alder.
Indtil nu har der dog ikke været nogle muligheder for vejledere på området,
for eksempel på jobcentrene, i a-kasserne og på erhvervsskolerne, for at kunne
tage akkrediteret uddannelse, der retter sig mod netop opkvalificering af
voksne, og på den måde blive styrket i
deres muligheder for at støtte de voksne i at tage ny uddannelse.
Det har to professionshøjskoler nu
lavet om på.
Det nye modul ”Målrettet opkvalificering af voksne ledige” udbydes af
UC SYD og Københavns Professionshøjskole.
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Modulet er på diplomniveau og er en
del af uddannelsen ”Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning”, men kan også tages alene.
Indholdet bygger på modulet ”særlige vejledningsbehov” og er tonet til
at fokusere på det særlige område
omkring målrettet opkvalificering
af voksne ledige.

Hvem er de voksne
uddannelsessøgende?

Mange voksne henvender sig
typisk på jobcenteret eller i akassen, fordi man enten har
mistet sit job eller er blevet
syg, og ikke længere kan
varetage det arbejde man
måske havde regnet med at
være i resten af livet.
Måske har arbejdsmarkedet ændret sig og ens
uddannelse er ikke længere relevant, eller man
har måske aldrig fået
taget en uddannelse
og bliver nu ramt af,
at de ufaglærte arbejdspladser svinder ind. Det
ufaglærte arbejde er typisk også meget fysisk
krævende og man står
måske midt i livet og
må se i øjnene at det
ikke er realistisk at fortsætte 20-30 år endnu.
Det samme kan være
tilfældet for faglærte
uddannelser. Endelig er der dem

der, typisk midt i livet, oplever at de har
brug for et arbejde, der giver mere mening for dem – måske har man siddet
på kontor hele sit liv, og overvejer nu
om man for eksempel ville være mere
tilfreds i et job inden for socialog sundhedssektoren.
Men mange overvejelser
slutter ofte nærmest før de er
begyndt. Udsigten til at leve
på SU afgør det for mange –
det kan simpelthen ikke
lade sig gøre. Derudover er tanken om
at skulle tilbage på
skolebænken ikke
særlig velkommen
hos de fleste. Mange
andre blokeringer
kan være i spil

Opkvalificering
af vejledningen

Foto: Colourbox

Nyt uddannelsesinitiativ
understøtter jobcentre,
a-kasser og erhvervsskoler i deres vejledning, når
voksne ledige ønsker at
kende deres muligheder
for ny uddannelse

Alle disse udfordringer kan der findes løsninger på, men
det kræver støtte hos en
fagperson som kender
systemerne og mulighederne, og som
kan give hjælp og
afklare spørgsmål,
når der ligger bump
på vejen.
Det nye diplommldul om
opkvalificering af voksne
ledige, er et skridt på vejen
til at opkvalificre vejledningsindstsen over for de
voksne ledige. <
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En afvekslende, AKTIV
og anderledes UDDANNELSE
med SKUMSPRØJT,
oplevelser og sammenhold
Maritim Student er en gymnasial uddannelse, der
veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gymnasium og MARTEC, hvor vi kombinerer en HF- eller
STX-eksamen med den praktisk orienterede maritime
grunduddannelse til skibsassistent. Allerede efter
den afsluttende eksamen er man kvalificeret til at
tage arbejde til søs i handelsflåden.
Sport, studiejob og oplevelser for livet
To gange om ugen, mellem 8.00-10.00, kan man
vælge om man vil dyrke sport eller arbejde i en af
byens maritime virksomheder. Med i uddannelsen er
også et spændende togt med Skoleskibet DANMARK.
Læs mere på maritimstudent.dk og martec.dk eller
kontakt Jan Bjeldbak, uddannelsesleder på Frederikshavn Gymnasium, på telefon 98 42 44 33 eller mail
jb@frhavn-gym.dk for at høre om uddannelsen.

Hvorfor vælge
Maritim Student?
Fuld HF- eller STX-eksamen
Anderledes, aktiv og afvekslende uddannelse
Togt med Skoleskibet Danmark
Studiejob og sport i skoletiden
Trygt studiemiljø og hyggeligt skolehjem
Kvalifikationsbevis som skibsassistent
Merit til de videregående maritime uddannelser
Adgangsgivende til de videregående
uddannelser på erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsniveau
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TEKST //
KRISTINA MARIAGER-ANDERSON

Vejlederens faste klummepanel består af:
Kristina Mariager-Anderson, lektor vd Aarhus Universitet,
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense.
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC.
De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning.

I mål med tvivl
Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange interesser og
samtidig sikre, at vejledningsprocessen kan rumme elevens tvivl,
usikkerhed, håb og drømme, mål eller manglende mål og samtidig
skabe betydning for elevens færd fremadrettet

V

ejledere skal i deres praksis ofte navigere i
et krydspres mellem flere(s) interesser i de
institutioner, de er ansat i. På ungdomsuddannelserne skal vejlederne arbejde for, at eleverne
kommer igennem og i mål med deres uddannelsesforløb men samtidig sørge for at yde vejledning under hensyn til vejledningens etiske
principper og dermed, at vejledningen tager
udgangspunkt i og giver mening for den enkelte.
Jeg har for nylig været med til at undersøge
unge voksnes beslutningsprocesser i forhold til
at afbryde deres ungdomsuddannelse. Undersøgelsen fandt sted på erhvervsuddannelsesinsitutioner (EUD) og voksenuddannelsescentre
(VUC), derfor begrebet unge voksne. Gennem
tre år arbejdede vejledere og lærere sammen
om at undersøge spørgsmålene: Hvordan beslutter de unge sig typisk for, om de vil eller
ikke vil fortsætte på en uddannelse? Hvad kan
få dem til at ændre mening om at blive på eller
forlade en uddannelse? Hvilke tanker gør de sig
i de perioder, hvor de er i tvivl?
Kort sagt, hvad er der er på spil, når de unge
voksne vakler i deres uddannelse?
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Resultaterne peger på en række modsætninger.
Med udgangspunkt i teorier om beslutningstagning, motivation og målorientering analyserede vi en række forhold, der hver især og indbyrdes er væsentlige for, at unge trives og bliver
på deres uddannelse.
Jo mere sikker man er på, hvor man er på
vej hen og hvorfor, jo mere giver uddannelsen
umiddelbar mening.
Jo mere sikker, man er på, at man er i stand
til eller kan blive i stand til lykkes med den opgave (uddannelse), man har, jo lettere bliver det
at overvinde usikkerhed om egen formåen.
Endelig og i særlig høj grad, i jo højere grad
man føler, at man er en værdifuld del af et fællesskab, des mere er man tilbøjelig til at føle, at
man hører til, både socialt og fagligt, og dermed
turde at engagere sig.

Usikkerhed er et vilkår

Så langt, så godt. Vi opdagede nemlig også,
at for mange unge er tvivl og usikkerhed et
grundlæggende vilkår. Mange ved ikke, hvad
de vil eller skal senere i livet og er derfor usikre

o lo

urbox
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på om den ungdomsuddannelse, de er
på, er den rigtige for dem.
Vi har altså på den ene side et samfund, der i højere og højere grad forventer, at unge fra en tidlig alder skal
vide noget om deres karriere, og på
den anden side har vi fortællinger fra
en masse unge, som er usikre og føler
afmagt.

Afindividualisere og stadig give
ansvar

I forskningsprojektet viste der
sig en tendens til, at når gruppevejledningsforløb fik betydning
for de unge - og lykkedes med
at få (flere) unge til at gennemføre, så ’turde’ vejledningen
og vejledere forsøge nye tiltag,
nogle mere radikale end andre.
Ændre formen og indholdet.
Gå væk fra den individuelle
fraværssamtale. Stoppe med at
kalde det en fraværssamtale.
Stoppe med bruge tiden på at
informere eleven om fraværsprocenter og konsekvenser.
Bruge fællesskaber til at tale
om de udfordringer, eleverne
oplever og dermed bidrage til at
af-individualisere udfordringer
samt få øje på flere handlemuligheder for den enkelte elev.
Bekræfte eleverne i at det både er OK
at vide, hvad man vil (målorientering),
men bestemt også OK og helt normalt
ikke at vide det (tvivl).
Fælles for de vejledningsmetoder,
der blev afprøvet, var, at de på forskellig vis gav eleverne mulighed for
at skabe nye fortællinger om sig selv,

hvori de kunne få øje på kvaliteter, sociale og faglige færdigheder, som de
ikke havde set eller anerkendt hos sig
selv. Det er netop pointen i flere karriereteorier. Krumboltz er en af de karriereteoretikere, som mener, at vi skal
(lære at) turde fejle. Årsagen er, at vi
lærer af at fejle såvel som af at opleve
successer. Krumboltz pointe er altså, at
alle (elever) er usikre, hvorfor det er op
til lærere og vejledere at hjælpe elever

>> I jo højere grad
man føler, at man er
en værdifuld del af et
fællesskab, des mere er
man tilbøjelig til at føle, at
man hører til, både socialt
og fagligt, og dermed
turde at engagere sig.
KRISTINA MARIAGER-ANDERSON

med at overkomme og håndtere deres
usikkerhed. Gelatt, en anden karriereteoretiker, præsenterer strategien positive uncertainty, som skal hjælpe den
vejledte med at håndtere forandringer
og tvetydighed, acceptere (fremtidens)
usikkerhed og forsøge at anvende den
ikke-rationelle og intuitive vinkel til at

tænke med og træffe beslutninger ud
fra.

Farvel til fraværssamtalen
– goddag til fællesskabende
vejledning

Når statistikker over fravær og frafald
fra ungdomsuddannelserne viser nogenlunde de samme tal år efter år giver
det måske anledning til at problematisere ’gængse’ vejledningsformer, for
eksempel dem der kaldes ’fraværssamtaler’ og i højere grad
introducere former, der sætter
fokus på, normaliserer og skaber legitimitet om det at være
usikker eller i tvivl om uddannelse og kommende karriere.
Vejledningsforskerne Hooley,
Sultana & Thomsen præsenterede i 2018 en definition på karrierevejledning som ”en meningsfuld læringsmulighed, som
understøtter individer og grupper i at overveje og gen-overveje
arbejde, fritid og læring i lyset af
ny information og erfaringer og
til som et resultat heraf at handle
individuelt og i fællesskaber”.
Definitionen rummer meget
fint min pointe om, at vejledere
skal vælge metoder, hvor vejledningsprocessen kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og drømme,
mål eller manglende mål og samtidig
skabe betydning for elevens færd fremadrettet. <
Læs også interview med Kristina MariagerAnderson på side 12-15.
VEJLEDEREN
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TEKST //
ANNA AMBY FREJBÆK , R EK TOR PÅ TØNDER GYMNASI U M
ANNE-SOFIE BUHRMANN DIDERIKSEN, LEDER AF MIND FAC TORY BY ECCO

Et nyt ben til brobygningen
Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at tage en videregående uddannelse? Og hvordan udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere perspektiv på
deres karrierevalg frem for at være orienteret mod få, populære uddannelser i de store
uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har sammen med ungdomsuddannelser
og videregående uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles brobygningskoncept, der fokuserer netop på disse spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring

U

ndersøgelser fra Professionshøjskolen Absalon har vist, at elevers
ønske om at starte på en uddannelse
øges særligt, hvis deres karrierelæringskompetencer udvikles i
faglige
undervisningsforløb
som aktivitet for karrierelæringen. En oplevelse af mestring
i fagene styrker modet til at
kaste sig ud i videregående uddannelse. Med udgangspunkt i
denne erkendelse har en række
gymnasiale og videregående
uddannelser i Syddanmark udviklet et samarbejde om brobygning med afsæt i fagfaglig
undervisning, som skal ses som
et supplement til eksisterende
brobygningsaktiviteter
som
f.eks. messer, besøgsdage og
studiepraktik.
Denne type brobygning har vi
derfor døbt Brobygning i Fagene
eller kort sagt BiF. Det bærende
princip er netop, at den fagfaglige undervisning i kernestoffet i et eller flere
gymnasiefag er omdrejningspunktet
for samarbejdet, der kort går ud på, at
undervisere eller studerende fra videregående uddannelser og fagprofessio-

nelle fra virksomheder bidrager fagligt
til undervisningen. Forløbet foregår
som udgangspunkt hjemme på skolen,
men kan indeholde besøg på den vide-

per, som bidrager til karrierelæring.
Det er principper som at undervisningen skal indeholde praksisnære
problemstillinger, at den skal skabe et
vedkommende og karrierelæringsorienteret møde mellem
elever og de eksterne parter, at
der formidles studieinformation og ikke mindst, at eleverne
skal reflektere over deres oplevelser med sig selv, fag, uddannelse og job i forløbet. Vi vil i
artiklen her folde de principper
nærmere ud.

>> Det er vores oplevelse,
at de snoede og skæve
karrierestier, mange af os
har, ofte er en øjenåbner for
unge mennesker, fordi de
ser karriere som en lige vej,
hvor det gælder om at holde
sig på sporet og træffe de
helt rigtige valg fra starten.
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regående uddannelse for f.eks. at bruge
specielt udstyr, møde studerende og
opleve studiemiljøet.
Ud over princippet om, at man skal
samarbejde om fagenes kernestof, rummer BiF også en række andre princip-

Praksisnære
problemstillinger

For at udvide elevernes perspektiv på deres studievalg,
arbejdes der i BiF-forløb med
praksisnære problemstillinger,
fordi de giver eleverne en oplevelse af sammenhæng mellem
de faglige emner i undervisningen og fagenes anvendelse i virksomheder og på videregående uddannelser.
Lad os tage et eksempel som socialrådgiveruddannelsen, som i projektet
har været inddraget i et stx-forløb i
samfundsfag og psykologi. Den faglige

BROBYGNING

problemstilling var lokal, nemlig hvordan man kan arbejde med at forebygge ungdomskriminalitet på konkrete
hotspots i byen.
Eleverne blev af en underviser fra
uddannelsen introduceret til samfundsfaglige og psykologiske modeller, som de brugte til at udvikle fagligt
begrundede idéer til forebyggelse med.
De blev i arbejdet understøttet af studerende fra uddannelsen, og de mødte
også en fagprofessionel, nemlig en ansat i SSP, som gav endnu et praksisnært
perspektiv på stoffet. Forløbet gav eleverne indsigt i, hvordan samfundsfag
og psykologi anvendes af konkrete personer i uddannelse og job.

Møde med rollemodeller

I BiF-forløb er et tredje princip, at de
deltagende undervisere eller studerende fra videregående uddannelser
og fagprofessionelle i job bruges aktivt
som rollemodeller. Det betyder for det
første, at de altid fortæller eleverne om
deres ofte overraskende karrieresti,
som kan give anledning til refleksion
hos eleverne. Det er vores oplevelse,
at de snoede og skæve karrierestier,
mange af os har, ofte er en øjenåbner

for unge mennesker, fordi de ser karriere som en lige vej, hvor det gælder om
at holde sig på sporet og træffe de helt
rigtige valg fra starten.
For det andet betyder det, at eleverne
skal have et positivt møde i øjenhøjde
med især studerende, som kan give
dem oplevelsen af, at de kan mestre
noget på et højere uddannelsesniveau
og spejle sig i de studerende, der for
kort tid siden sad i gymnasiet ligesom
eleverne. Det kræver, at studerende er
godt forberedt af deres institution på at
være i denne øjenhøjde. Konkret kan
det være, at der forventes af dem, at de
under elevernes gruppearbejde er opsøgende og giver eleverne konstruktiv
og opmuntrende feedback.

Bevidst opbyggede
karrierefortællinger

Et fjerde princip i BiF-forløb er, at de
karrierefortællinger, eleverne hører,
opbygges bevidst, så de kobler sig til
elevernes erfaringsverden. Konkret
sker det ved at give en lille spørgeguide til den fagprofessionelle med
spørgsmål som: Hvor var jeg i uddannelsessystemet, da jeg var i jeres alder?
Hvilken uddannelse endte jeg med at

Brobygning i Fagene (BiF)
•	Konceptet er udviklet fra 20182020 i et projekt støttet af Region
Syddanmarks
uddannelsespulje og ledet af Tønder Gymnasium.
•	Otte gymnasiale uddannelser
deltog: Aabenraa Statsskole,
Det Blå Gymnasium Sønderborg,
EUC Syd, Rybners, Sønderborg
Statsskole, Tønder Handelsskole &
Handelsgymnasium, Tønder Gymnasium og Vejen Business College.
•	Af videregående uddannelser
deltog Erhvervsakademi Sydvest,
SDU – Mads Clausen Instituttet
og UC Syd.
•	Ønsker man at vide mere om et
BiF-forløb eller at samarbejde
med en konkret institution fra
projektet, kan man rekvirere den
drejebog for BiF-forløb, der nævnes i artiklen, der også indeholder
kontaktinformationer på tovholdere på parterne hos Anne-Sofie
Dideriksen på
asd@mindfactorybyecco.dk

>>>
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Eksempler på BiF-forløb
Ingeniørens brug af matematik i vindmøllebranchen
I forløbet arbejdede elever fra
stx og htx sammen med ingeniøruddannelserne fra SDU - Mads
Clausen Instituttet om at bruge
Fourierrækker til at filtrere støj
væk med. En ingeniør deltog med
et oplæg om sit faglige arbejde og
sin karrierevej mod sit aktuelle
job i vindmøllebranchen, hvor
netop støjfiltrering spiller en
stor rolle. Også de studerende
bidrog med deres overvejelser
om studievalg ligesom de indgik
i reflekterende samtaler med
eleverne om mødet med ingeniørverdenen og universitetet.
Demens som tema i biologi og
psykologi
En hf-klasse arbejdede i et tværfagligt forløb mellem biologi og
psykologi med forskellige praksisnære problemstillinger relateret
til demens. Ved et besøg på et
lokalt plejecenter fik eleverne
indsigt i sygdommen og i de faggrupper, der arbejder med det på
en sådan arbejdsplads. Sygeplejeuddannelsen ved UC Syd bidrog
med fagligt oplæg om demens.
Eleverne udarbejdede en skriftlig
opgave om deres problemstilling,
som de fremlagde for en underviser fra sygeplejeuddannelsen.
Indsigt i akademiuddannelser i
informatik
En hhx-klasse fik i et forløb om
webprogrammering særlig indsigt
i datamatikeruddannelsen og i
generelt akademiuddannelserne
på Erhvervsakademi Sydvest.
Studerende på uddannelsen
underviste eleverne i programmerings-stoffet og fortalte om
deres karrierevalg og studielivet
på et erhvervsakademi.
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Elever fra Tønder Gymnasium har arbejdet med mikroorganismer og laktoseintolerance på UC Syd som en del
af deres undervisning i kemi og biologi.

tage og hvorfor? Hvordan bruger jeg
det eller de fag, vi arbejder med lige nu,
i mit job?
Hvis fokus er på at brobygge til lokale
videregående uddannelser, som måske
er knapt så søgte som dem i storbyerne,
så kan det også rykke ved elevernes
perspektiv at få den fagprofessionelle
til at fokusere på studielivet og fordele
ved at tage en uddannelse lokalt.

Studieinformation og
elevrefleksion

Et femte princip i BiF-forløb er, at eleverne, når de i et forløb møder uddannelsesretning som f.eks. elektronikingeniør, også får overblik over
uddannelsesmuligheder på den videregående uddannelse generelt. Elektronik interesserer måske ikke alle
eleverne, men mødet med dén retning
kan give dem en generel viden om ingeniøruddannelser eller ligefrem tekniske uddannelser generelt, der kan få
dem til at se muligheder i nogle af disse
uddannelser.
Et sjette og sidste princip i BiF er, at
eleverne reflekterer over mødet med
en videregående uddannelse og de
fagprofessionelles karriereveje. Ved at
understøtte den refleksion aktivt med
gode spørgsmål kan man hjælpe eleven
med at oversætte sin erfaring med uddannelse og job til en mere generel erfaring med sig selv og sine interesser og
styrker. Refleksion i grupper med fem
til seks elever efter forløbet virker her

godt, da eleverne i en gruppesammenhæng kan få udfordret deres antagelser
om sig selv, uddannelse og job.

Hvordan kommer man i gang?

Vores erfaringer i udviklingen af BiF
har vist os, at det vigtigste for at få et
fagligt samarbejde i gang mellem en
gymnasial og en videregående uddannelse er kendskabet til hinandens
uddannelser. Ved man f.eks. på akademiuddannelserne præcis, hvilke gymnasiefag, der har relation til uddannelsen som bygningskonstruktør eller
multimediedesigner, kan man byde
ind fagligt i gymnasieskolen - og vice
versa. For at eleverne oplever at få udvidet deres perspektiv på sig selv og på
deres uddannelsesmuligheder, er det
vigtigste, at man i samarbejdet husker
fra starten at tænke alt det ud over det
faglige ind - at bruge de eksterne parter
som rollemodeller, at få deres karrierefortællinger formidlet godt og at få elevernes refleksion i gang.
Vi udarbejdet en drejebog for, hvordan man praktisk griber denne type
brobygning an, som forhåbentlig kan
inspirere andre gymnasier og videregående uddannelse til samarbejde om
karrierelæring i den faglige undervisning. Vi håber, den kan inspirere gymnasier og videregående uddannelser til
at afprøve konceptet, som vi selv nu
fortsætter med at udvikle mellem flere
fag og flere videregående uddannelsesretninger. <
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3 X R ANMELDER

TEKST //
3 X R : RIE THOMSEN, R ANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

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

Vigtigt oplæg til dialog
om karriere og karrierevejledning
K

Anmeldelse af Haug, Hooley, Kettunen &
Thomsen (2020).
Career and Career Guidance in the Nordic
Countries.
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an man forstå karriere og karrierevejledning som et globalt og
universelt fænomen? Eller er det nødvendigt at indtænke lokale kontekster
som geografi, politik, kultur, økonomi
og uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer, når man ønsker at praktisere,
udvikle, forske i, forstå, evaluere, lede
og lave politik for karrierevejledning?
Bogen Career and Career Guidance
in the Nordic Countries argumenterer
for det sidste og tager udgangspunkt i
en nordisk kontekst, hvor karrierevejledning udfolder sig på mange forskellige måder og har mange forskellige
målgrupper – for eksempel børn og
unge, borgere med og uden betalt arbejde, mennesker i transitioner ind og
ud af uddannelse, flygtninge og ældre
i overgangen til pensionering. Bogen
undersøger, hvordan man kan forstå
’det nordiske’, den nordiske model og
den diversitet, der trods ligheder også
findes mellem de nordiske lande og
områder – og hvordan man kan forstå
karrierevejledning i Norden.
Bogen, som er på engelsk, er redigeret af Erik Hagaseth Haug (Norge), Tristram Hooley (England og professor II
på Høgskolen i Innlandet, Norge), Jaana Kettunen (Finland) og Rie Thomsen
(Danmark). Og en række forfattere har

bidraget med kapitler om en mangfoldighed af temaer – mere om det senere.
Indledningsvist sætter redaktørerne
forståelser og definitioner af karriere
og karrierevejledning ind i en nordisk
kontekst og viser, hvordan karrierevejledning er central for mange dele af de
nordiske velfærdsstater. Redaktørerne
analyserer bogens øvrige 22 kapitler på
tværs og præsenter på denne baggrund
en analytisk ramme for at forstå nordisk
karrierevejledning, som de betegner ’de
fire COs. Disse beskriver de kerneværdier og tilgange, som karrierevejledning
i de nordiske lande bygger på.

De fire COs:

•	Anerkender at karriere og karrierevejledning er indlejret i en kontekst (Context)
•	Fællesskaber og samfund (Community) er en vigtig ressource for karrierevejledning
•	Co-konstuktion (Co-construction)
er et centralt element i professionelle vejlederes tilgange til karrierevejledning
•	
Udvikling og administration af
karrierevejledning er karakteriseret ved samarbejde (Collaboration)
mellem politik, forskning og praksis på tværs af de nordiske lande.

3 X R ANMELDER

Første del omhandler politik og systemer omkring karrierevejledning.
Bakke (Norge) indleder med en argumentation for at arbejde står centralt i
den nordiske model og nordisk kultur,
og at velfærdssystemerne er organiseret med fokus på at sikre borgernes
bidrag på arbejdsmarkedet. Hooley
(England) undersøger, hvordan borgere uden for Norden forstår arbejdsliv, uddannelse og karrierevejledning
i Norden. I det følgende kapitel undersøger Schulstok (Norge) og Wikstrand
(Sverige) hvordan spørgsmål knyttet til
køn og ligestilling er forbundet med og
spiller ind i karrierevejledning. I kapitel 5 undersøger Alexander (Skotland),
Holm (Færøerne), Hansen (Færøerne)
og Vahl (Grønland) udviklingen af karrierevejledning i Færøerne, Grønland
og Åland og udfordringer og muligheder i disse selvstyreområder. Kjærgård
(Norge) analyserer, hvordan karrierevejledning som politik er produktiv
og har en governmentality funktion.
Herefter følger tre kapitler som beskriver politikudviklingen for karrierevejledningen i henholdsvis Sverige
(Lovén), Danmark (Jensen) og Finland
(Toni & Vuorinen).
Bogens anden del fokuserer på vejlederprofession og professionalisme.
Vilhjámsdóttir (Island) beskriver ud-

viklingen af den islandske karrierevejledningsprofession og identificerer
fire elementer som har været centrale
og nødvendige for at skabe en vejledningsprofession i et lille land som Island. Det følgende kapitel af Kettunen
(Finland), Lindberg (Sverige), Nygaard
(Danmark) og Kárdal (Island) beskriver
betydningen af at udvikle et fællesnordisk kursus med henblik på at støtte
karrierevejlederes forståelse af informations- og kommunikations teknologi
(ICT) og sikre en succesfuld integration
af ICT i karrierevejledningspraksis. Einarsdóttir (Island), Björnsdóttir (Island)
og Lerkkanen (Finland) diskuterer betydningen af kontekstuelle faktorer
når forskellige vurderingsværktøjer
og testinstrumenter, som er udviklet
i én kontekst, tages i anvendelse i karrierevejledningen i en anden kontekst.
Dette efterfølges af et kapitel af Launikari (Finland), Ahlroos (Sverige), Hagen
(Norge) og Stefánsdóttir (Island) der fokuserer på, hvordan karrierevejledning
kan understøtte international ’læringsmobilitet’ – både mhp. at øge volumen
og kvalitet. Haug (Norge) argumenterer
for, at der findes mange forskellige måder at forstå kvalitet i karrierevejledning i norske skoler og fremhæver, at
forståelsen af kvalitet har indflydelse
på den karrierevejledning der leveres.
Bogens anden del rundes af med et ka-

pitel af Poulsen (Danmark) og Buland
(Norge), hvor de diskuterer, hvordan
kollaborative forskningsprocesser kan
facilitere professionel læring og udvikling i karrierevejledningsfeltet.
Bogens tredje og sidste del fokuserer
på karrierevejledning gennem livet og
mangfoldigheden af karrierevejledningspraksisser i de nordiske lande.
Mordal, Buland og Mathiesen (Norge)
indleder med en undersøgelse af, hvordan karrierevejledning og karrierelæring forstås og udfolder sig i den norske grundskole. Skovhus og Thomsen
(Danmark) tager også afsæt i grundskolen og fokuserer på unges deltagelse
i brobygningsforløb og deres oplevelse
af mening i overgangen til ungdomsuddannelse. Røise (Norge) analyserer curriculum for faget Utdanningsvalg, som
ligger på 8.-10. klassetrin i den norske
grundskole. Hun rejser spørgsmålet:
Hvis career education er løsningen,
hvad er så det implicitte problem? og
diskuterer, hvordan fagets curriculum
rammesætter og sætter begrænsninger
for at formulere problemer og alternative forståelser af uddannelsesvalget.
Jochumsen (Danmark) sætter fokus på
IT-værktøjer i vejledningen og beskriver
oprettelsen og driften af e-vejledning i
Danmark og diskuterer udfordringer
ved en digital transformation af analoge karrierevejledningsværktøjer og >>>

Foto: Shutterstock

Bogen er delt i tre dele.
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undersøger, hvordan de anvendes. I
det følgende kapitel beskriver Kettunen
og Felt (Finland) den finske indsats for
at introducere og udbrede One-Stop
vejledningscentre som et redskab til
at implementere den såkaldte Ungdomsgaranti. Disse Én-indgang-vejledningscentre er fysiske lokationer, hvor
unge får adgang til alle tjenesteydelser.
Fredriksen (Norge) giver indblik i den
norske model hvor karrierevejledning
indgår som et centralt tilbud til flygtninge og indvandrere. Hun fremhæver
nødvendigheden af en mere kollektiv
tilgang i karrierevejledningen af flygtninge og immigranter og fremhæver, at
det er nødvendigt at definere begrebet
og formålet med karrierevejledning på
en bredere måde. Thomsen, MariagerAnderson og Rasmussen (Danmark) undersøger betydningen af fagforeningers
karrierevejledning af deres medlemmer, og hvordan vejledningen bidrager
til medlemmernes planer om kompetenceudvikling, voksenuddannelse og
træning samt adgang til kompetenceudviklingsfonde.
Bogens sidste kapitel er skrevet af
Bakke (Norge), Barham (England) og
Plant (Norge) med fokus på karrierevejledning for ældre borgere. Forfatterne

argumenterer for, at ældre borgere har
uopfyldte behov for karrierevejledning
og runder af med en diskussion af, hvad
der bør karakterisere karrierevejledning
for denne gruppe.

Indsigt og refleksion

Vi synes, bogen udgør et smukt vævet
tæppe i nordiske farver – eller med
henvisning til bogens forside er det faktisk mere oplagt at tale om et omhyggeligt strikketøj – hvor trådene hver for
sig og tilsammen giver et interessant og
nuanceret indblik i det, som er særligt
i den nordiske karrierevejledning og
som redaktørerne opfordrer os alle til
at være stolte af og udvikle videre.
Læseren får både indsigt i og kommer
til at reflektere over aktuelle kvaliteter
og potentialer i karrierevejledningsfeltet i Norden som sådan og i egen kontekst, og over hvordan karrierevejledningspraksis, systemer og politik kan
udvikles til gavn for borgerne og de
nordiske velfærdssamfund.
Bogen skal ikke nødvendigvis læses
fra ende til anden, og man kan vælge at
dykke ned i det, man finder mest interessant eller nødvendigt. Der er masser
af inspiration, også til områder, der ellers ikke skrives så meget om.

Bogens redaktører fremhæver, at de
håber, at bogen kan stimulere dialoger, samarbejder og debatter omkring
karriere og karrierevejledning både
i og mellem de nordiske lande såvel
som internationalt. JA, det mener jeres
anmelderkorps i høj grad, at den kan!
Og vi vil fremhæve, at bogen og dens
mange temaer og diskussioner også vil
kunne inspirere til debat og udvikling
lokalt karrierevejledere imellem eller
på tværs af faggrupper.
Bogen er på 359 sider og findes både
i en fysisk udgave med den fine forside
og online, hvor man får gratis adgang
til alle bogens kapitler ved at følge dette link: llk.dk/pk7lt7 <

Velfærdssamfundet
– Enkelt, retfærdigt
og effektivt?
Af Bent Greve (2020)

Et særligt tilbud til særlige elever

Et godt
ungdomsliv
til alle

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

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | goed.dk
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Bent Greve er professor ved Roskilde
Universitet og forsker i velfærd, skat og
arbejdsmarked. Med bogen tegner han
et billede af den danske velfærdsstat
og udviklingen over de seneste år og
peger på myter i debatten, som påvirker
udviklingen af velfærdsstaten. Formålet
er dels at vise om der har været nedskæringer i velfærdsstaten, dels at belyse
om en række af de forandringer, der har
fundet sted gennem de seneste 5-10 år,
har øget uligheden i Danmark.
Greve rejser vigtige spørgsmål og
svarer nuanceret på dem. For eksempel
”Hvad ved vi om ulighed og fattigdom
i Danmark?” ”Er det dyrt at fjerne
fattigdom?” ”Er der brug for et større
arbejdsudbud?”
Bogen er interessant og sprogligt
tilgængelig at læse. Tabeller og figurer
støtter læsningen og giver overblik over
de forskellige spørgsmål og temaer der
tages op.

Karise efterskole
er en specialefterskole for unge med
sÆrlige lÆringsforudsÆtninger

eleverne på karise efterskole er grundlÆggende
meget forskellige unge mennesker med forskellige
sÆrlige behov og lÆringsforudsÆtninger
Nogle kommer fra beskyttede specialskolemiljøer,
mens andre har fungeret i den almindelige folkeskole,
i inklusionsklasser og lignende
fÆlles for dem alle er, at de har mod på at blive mere
selvstÆndige, få nye venner og blive en del af

et unikt fÆllesskab

Livet

på Karise Efterskole

Venskab
På Karise Efterskole
vil du opleve at
blive en del af
et unikt fÆllesskab,
både i fritiden og i
undervisningen.

Et år på
Karise Efterskole er
markant anderledes
end et almindeligt
skoleår.
Her får du en
hverdag med 80
andre unge
mennesker og du
tager de første
skridt ud i livet uden
dine forÆldre.

Vi tilrettelÆgger
Når man bor sammen et lÆringsmiljø, hvor
lÆrer man hinanden
du vil møde dygat kende på en helt
tige og engagerede
speciel måde og de
lÆrere, der med
venskaber man
udgangspunkt i dine
knytter, rÆkker
forudsÆtninger vil
langt ud i fremtiden.
udfordre dig i en
oplevelsesbaseret
undervisning.
Det vil blive et år,
du aldrig glemmer.
Vi skaber rammerne
for den tryghed og
nÆrvÆr, som vi mener,
er en forudsÆtning
for et rigt og spÆndende ungdomsliv.

Linjefag Statistik
på karise efterskole
har vi 6 spÆndende
linjefag, som du kan
fordybe dig i;

IdrÆt

“gør livet lidt sjovere”

Performance
“tør du give slip”

Friluftsliv

Optaget for
skoleåret

2019/2020
viser, at
efterskolerne er
super populÆre.
Ifølge tal fra
Efterskoleforeningen valgte

“med jord under neglene”

Musik

30.069

“Kreativitet og fordybelse”

“nye oplevelser og smage”

elever at starte
skoleåret på en
efterskole.

Design

måske er det også
noget for dig?

Madkundskab

“en verden fuld af farver”

Vi glÆder os til at høre fra dig og
sidder klar på tlf: 56 76 74 00

Karise efterskole - rønne allé 7 - 4653 karise - www.kariseefterskole.dk
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EFTERTANKEN

TEKST //
EVA NØRGA ARD JENSEN,
MEDLEM AF B EST YR EL SEN I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING OG ANSAT PÅ ULDU M HØJSKOLE

Tid til at se hinanden i øjnene
E

t nyt skoleår er gået i gang på Uldum Højskole, og det
summer af liv overalt. Knap 100 unge mennesker har
valgt at tage omkring et halvt år ud af kalenderen for at gå på
højskole. Og selvom de for en overordnet betragtning ligner
hinanden, så kommer de med hver deres historie, hver deres
bagage og hver deres drømme og forhåbninger om, hvad det
næste halve år skal få af betydning. De fleste af dem kommer
med en studentereksamen i lommen, men som mange andre
højskoler har vi på Uldum en mindre gruppe af elever, der
går på højskole på lidt andre præmisser og med lidt andre forudsætninger
end flertallet. Det kan være EGUelever, (som vi desværre ikke har så
mange af mere, efter at det er blevet
til FGU) og nogle enkelte KUU elever. Derudover har vi en lille gruppe
mentorelever, som er unge mellem
17 ½ og 25 år uden gennemført ungdomsuddannelse, der i et samarbejde
mellem højskolen og den kommunale
ungeindsats tilbydes et afklarende og
udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en ungdomsuddannelse.
Jeg er ansat på højskolen som kontorleder, men har derudover taget vejleder- og mentoruddannelsen. Som mentor og vejleder på en højskole er man privilegeret. Vi har de unge i mange måneder og dermed mulighed
for både de formelle og uformelle snakke – det kan være over
måltiderne, når vi møder dem på gangene osv. Det giver tid
til at lære den unge at kende. Tid til at snakke, tid til at se
hinanden i øjnene og bare lytte, tid til at mødes, så ofte, at
der er behov for det, tid til et kram, tid til at finde ud af, hvem
man er, og hvad man gerne vil med sit liv lige nu. En lille
’livslomme’, hvor man kan udforske og afprøve sig selv og

blive klogere på, hvem man er – og dermed ruste sig til det,
som kommer efter højskolen.
I praksis er det den daglige kontakt og de løbende samtaler,
der udgør kernen af et mentorforløb. Det er alt fra deres forventninger til højskoleopholdet, hjælp til ting i dagligdagen,
som er svære for dem, til konkrete ting som uddannelsesplanen – hvad har de lavet indtil nu og hvad har de og uddannelsesvejlederen skrevet i uddannelsesplanen, at de håber, at
få ud af et højskoleophold.
Unge, som har behov for mentorstøtte på en højskole, er ofte unge,
som har op til flere uddannelsesnederlag i rygsækken, som døjer
med angst eller andre psykiske udfordringer og er udfordret på det sociale plan. De er blevet mere og mere
usikre, bange for at træffe endnu et
forkert uddannelsesvalg, er måske
ensomme og har givet op – samtidig
med at de altid mødes med en forventning og et krav om at få en uddannelse og at blive til noget.
På Uldum Højskole arbejder vi under overskriften ”frihed til forskellighed”, og på højskolerne generelt vil vi
rigtig gerne være mere for flere. Vi mener, at vi har en helt
særlig forpligtelse til og mulighed for også at hjælpe de unge,
der ikke passer ind andre steder. Desværre oplever vi med
etableringen af den nye FGU, at unge der kunne profitere af
et højskoleforløb i løbet af deres FGU, oftest ikke vejledes til
et sådant, men fastholdes i det formelle uddannelsessystem.
Det synes jeg er ærgerligt – og jeg kunne godt ønske, at ungevejlederne igen vil begynde at vælge højskolen ind som
en naturlig del af FGU’en for de elever, som vil have gavn af
dette. <

>> Højskolen er en
lille ’livslomme’, hvor
man kan udforske
og afprøve sig selv
og blive klogere på,
hvem man er.
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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
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