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Voksne har
svært ved
at skifte spor
Det kræver målrettet
vejledning, når voksne
skal foretage karriereskift
midt i livet.
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Køn, uddannelsesvalg
og vejledning
D

a jeg gik i 8. klasse, var min klasse i hvad lærerne kaldte
kønspraktik. Drengene som pædagoger, pigerne som
håndværkere. Det er 34 år siden jeg var i praktik som automekaniker og det viser, at det ikke er
noget nyt, at der arbejdes for, at unge
skal udfordres på deres uddannelsesvalg, også når det gælder traditionelt
kønsopdelte erhverv.
En af mine første opgaver som formand, for et års tid siden, var at udtale
mig i P1 på DR om EVAs rapport: ”Køn
og uddannelsesvalg i 9. klasse - Unges
veje mod ungdomsuddannelse” (EVA
2019). I forbindelse med rapporten var
der også lavet et eksperiment blandt
vejledere, der viste at vejledere ubevidst kom til at trække på kønsstereotyper, når de hjælper unge med at
vælge ungdomsuddannelse. Et af spørgsmålene fra journalisterne var derfor, om jeg selv ubevidst kommer til at vejlede
kønsstereotypt. Da det jo netop er ubevidst, kan det godt
være svært at svare på, men lad mig sige det sådan, jeg har
tænkt en del over det efterfølgende.

Institut for menneskerettigheder har lige udgivet analysen
”Minoritetskøn på erhvervsuddannelser”. Her beskrives det
bl.a. at der er et større procentmæssigt frafald blandt minoritetskøn, end blandt majoritetskøn på
uddannelserne. I den kvalitative del
gives der bl.a. eksempler på unødig fokus på køn (kvinderne) og en følelse af
at være ekskluderet (mændene).
Hvad er det, der gør at vi stadigvæk
har et kønsopdelt arbejdsmarked? Kan
vi gøre noget for at ændre det? Skal vi
gøre noget? Jeg tænker ja. Det er vigtigt, at de unge starter på en uddannelse, de føler er det rigtige for dem. Det
er også vigtigt at hvis de så vælger en
uddannelse, hvor de er minoritetskøn,
at de så får muligheden for at trives og
udvikle sig.
Men hvordan skal vi gøre det? Det vil jeg gerne invitere jer
til en dialog om. Et par dage efter udgivelsen af dette nummer af Vejlederen, starter jeg dialogen på vores facebookside.
Du er velkommen til at være med, du søger bare på Danmarks Vejlederforening på Facebook.

>> Hvad er det, der
gør at vi stadigvæk
har et kønsopdelt
arbejdsmarked? Kan
vi gøre noget for at
ændre det?

Deltag i debatten på Facebook // Danmarks Vejlederforening
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Ny aftale skal sikre
flere faglærte
I dag har kun knap halvdelen af de unge en læreplads
ved afslutningen af grundforløbet på deres erhvervsuddannelse, og alt for mange falder fra. Det er både ulykkeligt for de mange unge og uholdbart for samfundet, som
har behov for faglært arbejdskraft. En ny Trepartsaftale
til 500 mio. kr. lægger op til, at erhvervsskolerne skal påtage sig et langt større ansvar for at finde lærepladser til
de elever, som ikke selv finder en læreplads. Dette skal
ske med bistand fra arbejdsmarkedets parter gennem de
faglige udvalg på de enkelte uddannelser.
Som noget helt nyt indføres en målsætning om, at 80

Skoleelever med
autisme mangler
praktiksteder
Der findes stort set ingen muligheder for børn og unge med
autisme, når det handler om folkeskolens erhvervspraktik.
På opfordring fra en forældreorganisation har en jobaktør nu
sagt ja til at tilbyde et autismetilpasset tilbud om erhvervspraktik.
KLAR TIL START har siden 2013 hjulpet unge og voksne
borgere med autisme i fast arbejde i private virksomheder.
80% af alle deltagere i forløbet afslutter med en fastansættelse, et tal der ligger milevidt fra den generelle meget lave
beskæftigelsesrate på 15% for borgere med autisme.
Hos Coop, som er jobforløbets største virksomhedspartner, er der klar opbakning til den nye indsats:
»KLAR TIL START har beriget os med et utal af kompetente og
stabile ansatte, og selvfølgelig vil vi støtte op om en indsats,
der skaber flere muligheder for børn og unge med autisme
og som samtidig synliggør deres værdi på arbejdsmarkedet,«
fortæller Jens Romundstad, HR-direktør, Coop Danmark.
Det nye tilbud om skoleerhvervspraktik til unge med autisme gælder i størstedelen af landet ud fra et først til mølleprincip, da der er begrænset antal pladser.

procent af eleverne skal have en aftale ved afslutningen
af grundforløbet, hvor det i dag er under halvdelen af
eleverne. Intentionen er, at en tidligere indgåelse af en
uddannelsesaftale vil betyde, at flere fortsætter på deres
uddannelse.

I min vejlederpraksis…
…på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fylder studietrivsel og stresshåndtering meget. Alle undersøgelser viser, at de
studerende oplever stort pres og er stressede. Hos os har vi
siden 2018 udbudt kurset ’Mindfulnessbaseret stressreduktion’ til de studerende… Der er evidens for at kurset virker
for dem, der deltager…
…jeg håber, at kurset kan blive almindeligt mange flere steder, da jeg ser mange studerende få meget ud af det.
SKREVET AF JACOB SANDER BOJSEN.

Læs mange flere input fra vejledere over det ganske land på
Facebook – søg på Danmarks Vejlederforening
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Store udfordringer
for det grønlandske
uddannelsessystem
Kun 29 procent af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år
er aktivt i gang med en uddannelse til trods for, at Grønland
bruger markant flere penge på uddannelse end de øvrige
nordiske lande. Således går 25 procent af de offentlige udgifter til uddannelsessektoren.
Det viser en analyse fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, der også konkluderer at frafaldet
på uddannelserne er markant.
En del af udfordringen består i at fastholde eleverne på uddannelserne.
Grønland har et fokus på, at mere uddannelse er nøglen til
at udvikle velfærdssamfundet, men trods en række målsætninger og investeringer ser det ud til at effekterne udebliver.
VIVE peger på nødvendigheden af, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad understøtter, at flere gennemfører en
uddannelse. Desuden peges på, at eleverne skal hjælpes til
hurtigere at afklare deres uddannelsesforløb, blandt andet
også for at forkorte længden af uddannelsesforløb, der alligevel ender med at blive afbrudt.
Det vurderes, at faktorer som geografi, infrastruktur, historik, bosætning og sociale forhold er medvirkende årsager til
problemerne i den grønlandske uddannelsessektor.

Uddannelsesmesse
bliver digital i Horsens

Foto: Colourbox

Drengene taber på
karakterkravet

Karakterkravet til erhvervsuddannelserne, der blev indført i 2015, har været med til at skubbe drenge med lave
afgangskarakterer ud af ungdomsuddannelsessystemet.
Det har på kort sigt medført en mindre stigning i kriminalitet blandt drengene. Det viser et nyt studie fra VIVE
og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
I 2015 blev der i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen indført et nyt karakterkrav på 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at påbegynde
en erhvervsuddannelse. Karakterkravet påvirker uddannelsesmulighederne for drenge med karakterer under 02
ved afgangsprøven, som også er i risikogruppen for at
begå kriminalitet.
Blandt drenge med karakterer fra 9. klasses afgangsprøve
i 2015 opfyldte 4,4 procent ikke karakterkravet (svarende til 1.343 drenge). Karakterkravet har mindsket deres
sandsynlighed for at være i gang med en erhvervsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse med 62 procent.
Det ser ud til, at dette skub ud af ungdomsuddannelserne
har medført en stigning på 2 procentpoint i sandsynligheden for en sigtelse 9 måneder efter afslutningen af 9.
klasse.
Tidligere forskning har vist, at uddannelse kan mindske
risikoen for kriminalitet.

Corona har rykket megen aktivitet over på forskellige onlinefora. Således også mange af informationsarrangementerne
op til de unges uddannelsesvalg i marts. I Horsens er alle sejl
sat til med uddanelsesmesse.horsens.dk, hvor en lang række
ungdomsuddannelser gennem efteråret og frem til 1. marts
præsenterer sig ved en række online events. Danish Crown
giver for eksempel mulighed for, at de unge kan tale med
en af slagteriets lærlinge hver dag mellem klokken 15 og 18,
mens andre har lagt introduktionsvideoer op eller afsat tid
for faste online introduktionsmøder. Tjek selv hele paletten
af initiativer ud på: uddannelsesmesse.horsens.dk.
VEJLEDEREN
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>> Det føltes lidt sådan, at
for overhovedet at kunne få
hjælp, skulle jeg først fortælle
alt det, jeg ikke kunne.
GRØNL ANDSK UNG I UNDERSØGELSEN
”DE NØDVENDIGE SKRIDT PÅ VEJEN ".
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Fordomme og misforståelser
i mødet mellem
grønlandske unge
og dansk vejledning

>>>
VEJLEDEREN
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TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, R EDAK TØR

Ny metode åbner for
samtale på de grønlandske
unges præmisser
>> Det er vigtigt
for mig at få en
uddannelse - ja, for
jeg har set så mange
i min hjembygd, der
ikke gør noget. Det er
svært for dem at klare
sig. Og mine forældre
støtter mig, for min
mor siger, at det er
naturligt at bruge
ens evner til at få en
uddannelse.
GRØNL ANDSK UNG I
UNDERSØGELSEN ”DE
NØDVENDIGE SKRIDT PÅ
VEJEN ".
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Udviklingsprojekt lægger op til et perspektivskifte i
vejledningen af unge med grønlandsk baggrund. UUvejleder har i samarbejde med foreningen Grønlandske
Børn udviklet en ny samtalemodel

I

Danmark er det helt naturligt, at
unge tænker i deres uddannelsesfremtid. At de har drømme og ønsker
til, hvad de gerne vil, og de er vant
til at reflektere over deres muligheder. I princippet er grønlandske unge
omfattet af det samme vejledningssystem, men de kommer med en helt
anden kulturel baggrund og andre
traditioner i forhold til uddannelse
og erhvervskarriere. Som uddannelsesvejleder har Morten Skovlund, uuvejleder fra Vejles Unge Vejledning
mødt mange grønlandske unge, hvor
den danske vejledningsmodel hurtigt
stødte på grund.
»Jeg oplevede tidligere, at vi ofte tabte
de grønlandske unge, for vi havde ingen forudsætninger for at forstå dem
og for at vejlede dem på en måde, som
gav mening for dem,« lyder erkendelsen fra Morten Skovlund.
Det er baggrunden for et større udviklingsarbejde, som Morten Skovlund
de seneste år har været involveret i
sammen med foreningen Grønlandske
Børn. Projektet ”De nødvendige skridt
på vejen” handler om et perspektivskifte i vejledningen af unge med grønlandsk baggrund.
Som udgangspunkt for projektet ligger en erkendelse af, at vejledere ofte
møder de unge med grønlandsk baggrund med samme vejledningstilgang
som til danskfødte unge.
»Men vi kommer hurtigt til kort, for
vi har ofte et forskelligt forståelsesperspektiv,« siger Morten Skovlund.
For virkeligheden viser sig at være
den, at de unges og vejlederens referen-

cerammer i forhold til vejledningserfaringer, valgproces og valgkompetence
sjældent er de samme. Dermed opstår
en distance mellem den vejledningssøgende og vejlederen, der ufrivilligt kan
blive mere ekskluderende end inkluderende.
Nogle af forskellene ligger i, at børn
og unge i Danmark er vant til at tænke
dem selv ind i en fremtid. Det ligger i
vores kultur og i de vejledningsaktiviteter, som elever i folkeskolen mødes
med som en del af karrierelæringen.
»Det er anderledes for grønlandske
unge, som i højere grad lever meget i
nuet. De er præget af en kultur, hvor
man i generationer har levet fra hånden
til munden. Fangerkulturen er præget
af nuet, hvor vi er her lige nu og hvor
aktiviteterne er præget af, hvordan vejret er i morgen. Derfor tænker man sig
ikke ind i en større fremtid,« fortæller
Louise Maud Schäffer, der er projektleder i foreningen Grønlandske Børn. En
forening, der gennem sociale projekter
arbejder på at gøre grønlandske børn
livsduelige og udvikle deres handlekompetencer.

Svært at være mønsterbryder

Når et barn vokser op i en bygd skriver
det sig naturligt ind i en stærk kultur
og en historie. Den unge er måske den
første, der skal tænke i uddannelse og
en anden fremtid end den, der har været gældende før. Det kan være svært
at være den første, som skal bryde en
kultur, normer og dermed være den
første som skal overveje at tage en uddannelse.

VEJLEDNINGSMETODE

UU-vejleder Mor ten Skovlund har udviklet en ny samtalemetode sammen med Louise Maud Schäffer fra foreningen Grønlandske Børn.

»Det er svært at skulle betræde en ny
og ubetrådt sti. Det kan være en utryg
vej for den unge, som også skal belave
sig på at flytte langt væk fra familien,
hvis han eller hun vil have en uddannelse,« siger Morten Skovlund.
Nogle unge skal for eksempel flytte
fra den grønlandske østkyst til vestkysten, hvis de vil have uddannelse. For
andre er det måske mere nærliggende
at tage til Danmark. Under alle omstændigheder en stor omvæltning.
»Geografien er en årsag til, at mange
grønlandske unge ikke tænker uddannelse. Men der er mange flere årsager i
spil,« siger Louise Maud Schäffer. »Når
de mødes af et vejledningssystem, som
fordrer at de lige som danske unge kan
tænke sig ind i en fremtid og hvor det
forventes at de har valgkompetencer,
møder de en modstand. Min egen datter i femte klasse kender fra sin danske
skole udmærket UU og er vant til, at de
kommer på skolen. For en grønlandsk
ung er det helt ukendt. Så allerede der
fejler vi i forhold til de grønlandske
unge. De oplever et nederlag, fordi de
føler de kommer til at fortælle om alt
det de ikke kan,« siger Louise Maud
Schäffer.

Fokus på styrkerne

Morten Skovlunds arbejde som uu-vejleder fik ham til at arbejde på, hvordan
der kan skabes et mere inkluderende
vejledningsmiljø og en ny tilgang til de
grønlandske unge, der kom til ham på
vejledningskontoret i Vejle.
»Vores mål er jo meget klart. Vi vil
gerne bidrage til, at de unge kommer i
uddannelse, men det stod klart for mig,
at vi var nødt til at gribe det anderledes
an. Derfor skulle vi bygge en tilgang
op, hvor vi ser de unge som nogle, der
kan noget og har nogle ressourcer. Løsningen er blevet en helt ny vejledningsmetode, hvor de unges styrker kommer i centrum, fremfor at pege fingre
af fejl og mangler. Vejlederens opgave
er at finde deres styrker,« siger Morten
Skovlund.
Det lyder måske indlysende. Men det
krævede en helt ny vejledningsmetode,
som på en anderledes måde åbner for
samtalen med de grønlandske børn og
unge. En metode, der møder dem i den
erfaringsverden, de kommer med. En
verden som er meget anderledes end de
danske børn og unges.
»Når jeg vejleder danske unge kender jeg deres forhistorie, for den er godt

beskrevet i uddannelsesplanerne. Men
sådan er det ikke med de grønlandske
unge. Ofte har vi ikke ret meget på deres forhistorie. Det betyder også, at jeg
skal passe virkelig meget på som vejleder med, at det ikke er mig der læser en
historie ind, for det kan nemt være en
selvopfyldende profeti,« siger Morten
Skovlund.
Han peger på, at der rent vejledningsetisk ligger en stor opgave i at
være med til at løfte gruppen af grønlandske unge.
»Arbejdet kan være besværligt, men
hjælper vi dem ikke med at skabe sammenhæng mellem deres tanker om sig
selv, det de kommer fra, deres kompetencer og deres drømme, så risikerer vi
meget nemt at skubbe dem fra os. Så ender de med at blive nomader i systemet,
og det skal vi for alt i verden undgå.«

En ny metode

Arbejdet på at udvikle en ny vejledningsmetode er gået igennem interviews med 18 grønlandske unge. Arbejdet er mundet ud i en samtaleguide,
hvor den grønlandske unge kan bygge
sit eget narrativ op. Udgangspunktet
er at det ikke er vejlederens opgave at >>>
VEJLEDEREN
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og kender måske derfor ikke de ord og
Morten Skovlund.Din fri,d
deres kulturelle baggrund. Din familie
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Din ,d i folkeskolen
Sunngiﬃit
Ilaqu:a.t
Meeqqat
atuarﬁanniinnerit
dansk skolegang og vejledningskonsamtalen kommer længere rundt om
der måske ikke så mange
grønlandilie
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Sunngiﬃit
Ilaqu:a.t
Meeqqat
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famvigtig
in det
den unge., og at der undervejs også bliske unge. DerforDer
at blive
tekst. Men billedsproget hjælper dem
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klædt på til disse Ilsamtaler,
så man ikke
på vej til en samtale på deres præmisver talt om problemstillinger, som den
n
le
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dem
med
fordomme
og forudunge måske i første omgang har valgt
ser og erfaringsgrundlag.
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omsorgsn
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M
»Vi oplever,
at
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den
unge
bliver
svigtede.
Det
er
nemt
at
tænke,
at der
Vær
dine
fordomme
d
i,
Din fr
mødt på den
her
måde
og
med
spørgsnok
er
tale
om
alkoholmisbrug
eller
Som
et
supplement
til
spørgsmålskorit
iﬃ
nng
Suderes
seksuel misbrug, hvis man møder en
mål fra
egen erfaringsverden, så
tene er også udarbejdet et baggrundmagrønlandsk ung, der er stille og ikke
begynder de også selv at tale om det,
teriale til vejlederne. Det tager blandt
vil tale. Men her skal vi passe på. Såder kan være svært. Det kan være omandet fat om de fordomme, som Morten
Skovlund erkender, også han sad med,
kring familieforhold eller hvorfor de er
dan vil vi jo aldrig møde en dansk ung.
når han før i tiden mødte grønlandske
rejst væk fra Grønland,« siger Louise
Vi skal skabe en relation og bygge en
unge. Hvad var der for eksempel galt,
Maud Schäffer.
samtale op. Begynder vi med at udfor-

>> En af mine søstre har været i Danmark og læse,
og hun er ellers god til dansk. Men det var alligevel
svært - svært at falde til og svært med sproget.
Så hun er kommet hjem igen.
GRØNL ANDSK UNG I UNDERSØGELSEN
”DE NØDVENDIGE SKRIDT PÅ VEJEN ".
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t på vejen
æste skrid iulleq ts
oriarﬁssa
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ersaaru.

Din fri,d
Din fri,d
Sunngiﬃ
it
Din fri,d Sunngiﬃit
Sunngiﬃit

u?på disse spørgsmål, så har vi
dre dem
- Bor du n ut qanoq
boede du mistet
kk
arelationen.
Derfor skal vi vente,
ss
a
m
–
uit
feqarniku til
de
trækker
familiekortet, og selv beit
rp
najugaqa gynder at tale om disse emner,« lyder
Morten Skovlunds erfaring.

Brud på en kultur

Morten Skovlund peger på, at der er en
helt anden tankegang om uddannelse i
Grønland.
»For mange er det fangerkulturen,
der fortsat holder familiens økonomi
oppe og det præger også de unge. De
venter måske på, at familien giver en
båd, så de selv kan bidrage til økonomien. Men tanken om uddannelse er
begyndt at spire frem, og bliver mere
rk
netv
udbredt.
viæmå have respekt for, at
ner ogMen
n
e
v
e
in
D
sa.lluføles som et brud
det for
risimaunge
ilisamange
t
.
.
u
g
n
Ikin
på en familiekultur, der har eksisteret
i generationer,« siger Morten Skovlund.
Den ny vejledningsmetode skal nu
bredes ud til vejledere over hele landet.
Grønlands Børn ser Vejle Kommune
som first mover på projektet.
For Morten Skovlund er det vigtigt at
favne de grønlandske unge, der kommer til Vejle, så de kan komme i uddannelse og job.
»Vi får nok ikke så mange af de meget socialt udsatte, som har tendens til
at søge mod de større byer. Men vi ser

Din ,d i folkeskolen
Datuarﬁanniinnerit
Din ,dMeeqqat
i folkeskolen
in ,d i
Meeqqat folkeskolen
Meeqqat atuarﬁanniinnerit
atuarﬁan
niinnerit

mange som skal gribes, så de undgår
marginalisering. Det ligger lige for, for
vi skal huske at mange af de her unge
er flyttet her ned helt alene og uden familie. De er en minoritet, hvoraf mange
lider og har det svært, fordi de er alene.«
Mange af de grønlandske unge kommer til Danmark med en fortælling om,
at det er godt for dem, fordi de vil lære
dansk. Og måske for at få en uddannelse. Derfor er en stærk fortælling i
Grønland, at det er godt at komme på
efterskole. Der eksisterer også en historie om, at det er nemt at få en bolig
i Danmark. Men mange oplever en anden virkelighed, når de står her.
»Bagsiden af fortællingen er, at man
ikke bare lærer dansk automatisk. Man
skal gøre en indsats og det er godt, hvis
man har søgt en bolig, inden man tager
herned. Alternativet er at mange grønlandske unge oplever at være meget ensomme i Danmark,« siger Morten Skovlund. »Så ja, de kan få gode oplevelser i
Danmark. Men der er også mange som
rejser hjem igen med en stor skuffelse.
Derfor ligger der en vejledningsopgave
både i Grønland og i Danmark.« <

Din familie
Din familieIlaqu:a.t
Ilaqu:a.t

Din fam
Ilaqu:a

>> Det sværeste
ved at gå i skole i
Danmark er nok
alle de fordomme…
Jeg siger ikke så
meget til det, men
ignorerer det bare.
GRØNL ANDSK UNG
I UNDERSØGELSEN
”DE NØDVENDIGE
SKRIDT PÅ VEJEN ".

Få mere at vide

UU-vejleder Morten Skovlund og Louise Maud Schäffer fra Grønlandske Børn vil gerne
bidrage til at udbrede erfaringerne fra projektet ”De nødvendige skridt på vejen”. De
kommer gerne ud som oplægsholdere eller for at give sparring til UU-centre.
Man kan skrive til Morten her: modsk@vejle.dk
Flere oplysninger på www.inusiu.dk (betyder Ungdomsvejledning på grønlandsk).
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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
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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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ERHVERVSUDDANNELSE

Virksomhederne i Frederikssund Kommune kommer for alvor ud til grundskoleeleverne i FUEL-projektet
– ikke mindst på den årlige elev-karrieredag Campusdag XL.

EU-projekt ramte plet i Frederikssund:

Markant flere unge begynder
på en erhvervsuddannelse
Tre års målrettet arbejde i et EU-projekt har gjort erhvervsuddannelser populære blandt unge i Frederikssund Kommune.
Silotænkning er afløst af respektfuldt og effektivt samarbejde

F

rederikssund Kommune er en af
de danske kommuner, der har haft
størst held med at gøre erhvervsuddannelserne attraktive. I 2020 har 28,6 pct.
af afgangseleverne fra grundskolen i
Frederikssund Kommune valgt en erhvervsuddannelse, og dermed er kommunen rykket op blandt de 15 kommuner, som er bedst til at trække unge til
erhvervsuddannelser - og er allerede
nu meget tæt på Danmarks uddannelsesmål på 30 pct. i 2025.
Årsagen er tre års markant indsats
af et strukturfondsprojekt, FUEL (Før
Under Efter Læringsmiljøer), der er
støttet med 9,3 mio. kr. af EU’s Socialfond. Projektet er sat i søen for at øge
optaget på erhvervsuddannelserne og
for at sikre virksomhedernes adgang
til faglært arbejdskraft i fremtiden. Og
kombinationen af ekstra ressourcer fra
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EU, projektets ildsjæle og old school
metoder har skabt en succeshistorie, lyder det fra virksomheder, uddannelser
og Frederikssund Kommune.
I 2016 var ansøgningsprocenten til erhvervsuddannelser på 19,5 pct., så det er
tydeligt, at opstarten af FUEL i 2017 har
skabt en positiv udvikling på området.
En evaluering af projektet kalder det
”sandsynligt”, at FUEL er årsagen til, at
tilgangen til erhvervsuddannelserne er
steget til 28,6 pct. i 2020. FUEL-projektleder Andreas Bøhl Stenbæk-Larsen
har svært ved at få armene ned over
tallene:
»Vi kan naturligvis ikke tage hele
æren for det, men der er virkelig arbejdet for sagen.«

Ud af siloen og ind i samarbejdet

Projektlederen lægger ikke skjul på, at

det har været hårdt arbejde at nå dertil,
og at parterne har brugt meget tid og
megen energi på at finde hinanden. I
dag taler parterne i projektet om, at der
via FUEL-projektet er kommet et helt
nyt samarbejde og vilje til dialog mellem det lokale erhvervsliv, kommunen
og uddannelsesområdet.
»Parterne kendte ikke hinanden på
forhånd, fordi vi hidtil har arbejdet i
hver vores silo. Men i FUEL fandt de
en afgørende respekt for hinandens
kultur og tempo. Vi fandt blandt andet
ud af, at grundskolen skal have god
tid, mens virksomhederne er klar til
at rykke fra dag ét. Og alligevel har de
fundet hinanden,« siger Andreas Bøhl
Stenbæk-Larsen.
Heidi Post Dam, rektor for U/Nord
Frederikssund og formand for Campusrådet, er enig:

ERHVERVSUDDANNELSE

»Siloerne er brudt ned, og der er skabt
en ny, gensidig respekt mellem uddannelserne, kommunen og erhvervslivet.
Og så er erhvervslivet for alvor kommet
ud af busken og har virkelig bidraget
til udviklingen af ungdomsuddannelserne.«
I erhvervsforeningen Frederikssund
Erhverv har rådgiver Hans Peder Wagner fungeret som bindeled til foreningens knapt 240 medlemsvirksomheder.
Han er stolt af, at det er lykkedes at engagere så mange virksomheder i FUEL
– fra de mindste til de allerstørste i
kommunen.
»Erhvervslivet har selv bidraget til
”den brændende platform”, fordi vi år
tilbage ikke rigtig tog del i kompetenceudvikling af arbejdsstyrken. I FUEL
er det lykkedes at få erhvervslederne
med ind i tankegangen og få arbejdet
på tværs af siloer og direktioner,« siger
Hans Peder Wagner.

Dialog mellem virksomheder
og skoler

Virksomhederne har blandt andet ta-

Markante resultater

FUEL viser markante resultater:
På nogle skoler i Frederikssund
Kommune svarer op mod 50
pct. af eleverne, at de har fået et
bedre og mere positivt indtryk
af erhvervsuddannelserne
efter deltagelsen i FUEL. Også
virksomhederne er begejstrede:
Hver anden virksomhed har
fået tættere samarbejde med
erhvervsskolerne, og hver tredje
virksomhed arbejder tættere
sammen med grundskolen.

get initiativ til et ambassadørkorps af
virksomheder, som kommer ud til skoleklasserne. Og det har været meget
vigtigt.
»Grundskolen er fokuseret mod at
aflevere de unge til gymnasiet og handelsskolen, hvor de skal bruge deres hoved og ikke deres hænder. Lærerne har

ofte akademisk baggrund og kommer
ikke fra en erhvervsskolebaggrund.
Her har FUEL sørget for, at der er kommet nogle seje faglærte ud i grundskolen for at forklare, hvilke muligheder
der er i erhvervsuddannelserne,« siger
Heidi Post Dam, rektor på U/Nord.
Også på andre måder er eleverne og
virksomhederne blevet synlige for hinanden igennem FUEL. For eksempel tager eleverne via Karriereagenterne ud
og besøger virksomheder i Frederikssund-området. Tilbage på skolen skal
eleverne fremlægge de uddannelsesmuligheder, der er på virksomheden –
og virksomheden kommer og bedømmer elevens fremlæggelse.
»Det virker godt for en elev, at en
virksomhed reagerer positivt på noget,
som eleven har lavet. Og generelt virker
det bare, når en tømrermester kommer
ud på en skole og fortæller om, hvad en
tømreruddannelse egentlig går ud på.
Det er old school, men det har skabt en
forbindelse mellem uddannelserne og
den virkelige verden,« siger projektleder Andreas Bøhl Stenbæk-Larsen. <

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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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

På GastroEvent bliver du med
garanti dygtigere i et køkken.
Du er også med til at idegenerere,
planlægge og afvikle events.
GastroEvent er studieretningen
for dig, der får tingene til at ske!

BOOK EN RUNDVISNING
TLF. 98 92 12 22

ny studieretning: GastroEvent

HALVOR FRI FAGSKOLE

VEJLEDEREN
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UDDANNELSE

Samarbejde får flere til at vælge sosu-skole
Frie fagskoler og social- og sundhedsskoler over hele landet er gået sammen for at skaffe social- og sundhedsmedarbejdere til vores ældre

V

i bliver alle ældre og har brug for
hjælp, men seneste prognoser fra
FOA viser, at 70 procent af social- og
sundhedspersonale i f.eks. Skanderborg
Kommune kommer til at mangle i 2028,
hvis man skal modtage samme service
som i dag. Hver tredje danske kommune
står med samme udfordring. Det vil de
frie fagskoler, som er kostskoler, der underviser i pleje og omsorg, bidrage til at
løse. Derfor gik fem Frie Fagskoler og tre
SOSU-skoler sammen om et projekt, der
skal inspirere unge i folkeskolen til at
få øjnene op for karrieremulighederne i
sundheds- og omsorgsarbejde.

Ideer til regeringens strategi

Projektet var så ambitiøst, at det blev
en del af regeringens strategi for at
skabe mere synlighed om social- og
sundhedsuddannelserne i folkeskolen.
De idéer medarbejderne har skabt skal
komme alle til gode. Projektet modtog
en halv million kroner af undervisningsministeriet til at udvikle nye inspirerende undervisningsmaterialer til
folkeskoler og egne skoler og idéer til,
hvordan man kan få flere elever til at
afprøve social- og sundhedsområdet.
18
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11 nye undervisningsforløb

Projektet har resulteret i et kompendium bestående af 11 undervisningsforløb med opgavesæt og temaer som
”børn”, ”ældre” ”naturfag” ”hygiejne”
mv. Forløbene vil blive brugt på frie
fagskoler og vil blive stillet til rådighed
for undervisere og elever i folkeskolens
ældste klasser over hele landet, f.eks. til
brug i det obligatoriske emne Uddannelse og job.

Deltagere i projektet
•
•
•
•
•
•
•
•

Sydfyns Fri Fagskole
Vordingborg Fri Fagskole
Hadsten Fri Fagskole
Struer Fri Fagskole
Halvor Fri Fagskole
SOSU Herning
SOSU Østjylland (Aarhus)
SOSU Nykøbing Falster

Eneste vej er at samarbejde

SOSU Herning har været en del af projektet og har stor søgning til deres uddannelser.
»Vi er rigtig glade for samarbejdet
med Frie Fagskoler, hvor vi har haft
stor gavn af den gensidige faglige
sparring og ikke mindst udviklet målrettede hands-on brobygningsforløb
med fokus på høj faglighed,« siger afdelingsleder Lenette Hylleberg, SOSU
Herning og tilføjer, at der fremadrettet
kan samarbejdes om, at flere unge vælger en SOSU-uddannelse.

Prøv før du vælger

I naturlig forlængelse af samarbejdet
med SOSU-skolerne arbejder de frie fagskoler som del af et nyt projekt med at
udvikle små 3-dages camp, hvor folkeskoleelever i et trygt kostskolemiljø kan
få en smagsprøve på livet som SOSUassistent, pædagog eller sygeplejerske.”
Et af Frie Fagskolers mottoer er nemlig: Prøv før du vælger. På den måde
kan de unge opleve faget og opdage, at
det er et spændende job med muligheder og at de kan gøre en forskel i andre
menneskers liv. <

X
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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 //
HANNE PAUSTIAN TIND

Vejlederens faste klummepanel består af:
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.
Kristina Mariager-Anderson, lektor vd Aarhus Universitet,
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
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.

Er der for få STU-elever,
der kommer i ordinær
uddannelse og arbejde?
Hvor mange STU-elever kan vi realistisk forvente bliver selvforsørgende på ordinære jobs? Ikke mange. Måske skal vi indstille os
på, at de kan have et nyttigt job i en nyttepatulje som en mellemting mellem beskyttet beskæftigelse og ordinært arbejde

I

september måned kunne jeg læse en artikel
på Altinget.dk, hvor overskriften var ”Ny
analyse af STU-elever er nedslående læsning”.
Artiklen er skrevet af Foreningsfælleskabet
Ligeværd, som står bag en analyse, der viser,
at knap hver fjerde ung med afsluttet STU er i
arbejde fire år efter, at de har afsluttet en STU.
Heraf er ca. 10 procent selvforsørget via ordinær
beskæftigelse eller SU til ordinær uddannelse.
Analysen, der er udført af konsulenthuset
Højbjerre Brauer Schultz, viser endvidere, at
ca. halvdelen af de STU-elever, der har afsluttet
STU i årene 2012-2018, er på førtidspension.
Foreningsfællesskabet Ligeværd anfører i
artiklen, at ”vi står med en stor gruppe, som
vurderes til at have et beskæftigelsespotentiale,
som vi ikke hjælper dem med at forløse”.
Set fra min praktiske verden i et UU/KUIcenter, der betjener et befolkningsgrundlag på
ca. 100.000 indbyggere og hvert år indstiller ca.
50 unge til STU, så er analysens tal faktisk overvældende positive og har en næsten urealistisk
høj andel af STU-elever, der efterfølgende har
forudsætninger for at kunne klare beskæftigelse eller uddannelse på ordinære vilkår.
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Når jeg spørger mine vejlederkollegaer, der
dagligt beskæftiger sig med at lave indstillinger og formulere uddannelsesmål i STUforløbsplaner, så vurderer de uafhængigt af
hinanden, men helt samstemmende, at ca. 1-2
procent af STU-eleverne kan forventes at kunne
opnå fuldstændig selvforsørgelse. 13-15 procent
kan forventes at kunne være i beskæftigelse i
mindst 20 timer om ugen på støttede vilkår
f.eks. flexjob, hvor der kan tages hensyn til nedsat funktionsevne og arbejdstempo og evt. behov for supplerende offentlig støtte. Men ca. 85
procent af STU-eleverne må forventes at være
i målgruppen for permanent offentlig forsørgelse f.eks. førtidspension og kun vil have en
meget begrænset arbejdsevne, der kan komme
til udtryk i et såkaldt og populært kaldet mini/
micro skånejob.

0 voksenlærlinge

Til gengæld er der ét punkt, hvor konsulentanalysen er helt identisk med vores lokale virkelighed,- der er nemlig begge steder 0 i gang med
en voksenlærlingeuddannelse. Vi har set ganske få eksempler på unge med gennemført STU,
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der efterfølgende
har gennemført
en erhvervsgrunduddannelse, en såkaldt EGU, og dermed
har bevist sin evne til at kunne
begå sig i et ordinært fuldtidsarbejde på det ufaglærte arbejdsmarked.
Foreningsfællesskabet Ligeværd peger på, at vanskelighederne ved STU
ikke handler om uddannelsen, men om
det der kommer efter. Om Jobcentrenes
manglende evne til at finde beskæftigelse og etablere såkaldte specialiserede beskæftigelsesforløb. Jeg vil ikke
vurdere på, om Jobcentrene mangler
evne til denne opgave. Jeg tror, at de
gør det så godt, som muligt.
Men lokalt kan jeg få øje på udfordringer ved hvert år at skulle finde et
større antal arbejdspladser og virksomheder, der kan være med til at
løfte denne opgave. Fordi Byggefirma
Pedersen, der ansatte Rasmus i et mikro-job sidste år, de har fortsat Rasmus
beskæftiget året efter og forhåbentligt
også de efterfølgende år, og derfor er
deres plads eller pladser jo besat.
De samme firmaer kan ikke hvert
år stille sig til rådighed for nye
jobåbninger oven i de pladser, de
indvilgede i at skabe sidste år.

Kamp at finde virksomheder

Så det er en fortsat kamp at finde
nye virksomheder og etablere
nye pladser til disse unge mennesker, der skal ansættes med så
vidtgående skånehensyn. Og ved
siden af skal jobcentrene finde
arbejde til mange andre grupper
af borgere, der også skal ansættes på særlige vilkår i forskellige
afklaringspraktikker, f.eks. unge
på uddannelseshjælp, nedslidte
seniorer, modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse, resurseforløb, sygedagpenge mv. Og mine vejlederkollegaer vil gerne have pladser til
længerevarende erhvervspraktikker til
skoleelever i 8.-10 klasse, der ikke synes
skole er mega fedt og derfor måske helt
undlader at komme i skole. Eller unge
15-17 årige, der har afsluttet skole uden
lyst eller umiddelbare forudsætninger
for at kunne fortsætte i uddannelse og

derfor bare gerne vil ud og arbejde
uden at have de store forudsætninger
for det.
Der er mange, vi skal finde plads til
på særlige vilkår, og det er ikke nogen
let opgave! Måske det næsten ligger i
kortene, at det ikke kan lykkes til alles
tilfredshed.

Job i nyttepatruljen

Kunne en bidragende model være at
etablere nogle nye jobtyper/jobfunktioner, som ligger i grænselandet mellem
det ordinære arbejde og ”beskyttet beskæftigelse”. For nogle år siden så jeg
i Norge, at man havde etableret nogle
nyttepatruljer, hvor f.eks. 5-8 unge i
STU-segmentet indgik i et arbejdsteam
med en teamleder (en kommunal sjak-

>> Det var slående at
se de unges glæde og
stolthed ved at være i
et ”rigtig” arbejde, hvor
de gjorde gavn, var
synlige i bybilledet og
i lokalsamfundet, blev
respekteret og værdsat.
bajs). Her kunne de unge patruljeansatte udføre nyttearbejde i bybilledet,
f.eks. for handelsstandsforeningen, for
de kommunale institutioner, for private virksomheder, for foreninger mv.
Det var slående at se de unges glæde
og stolthed ved at være i et ”rigtig” arbejde, hvor de gjorde gavn, var synlige
i bybilledet og i lokalsamfundet, blev
respekteret og værdsat, blev bestilt til

arbejdsopgaver
og hvor de samtidig med havde et
stærkt fællesskab i
en aldersvarende,
åndssvarende og
ligesindet ungegruppe.

På tålt ophold

Nogle gange ser jeg, at vores danske og
meget individuelle jobtilgang ikke er
god for netop denne ungdomsgruppe.
Det er faktisk ikke altid let at være et
ungt menneske med kognitive funktionsnedsættelser på en helt almindelig
arbejdsplads, hvor man er på en slags
tålt ophold uden jævnaldrende eller
ligesindede. Det kan være en hård og
ensom omgang, hvor man måske tilmed har svært ved at afkode omgivelserne og er på mental overarbejde. Det
er faktisk ikke altid så livsbekræftende
og trivlselsfremmende, som vi fagfolk
gerne vil gøre det til.
Arbejde er godt, absolut ingen tvivl
om det. Men arbejde + samvær og fællesskab med ligesindede er endnu
bedre. Og hvis sammenholdet og
fællesskabet også rækker ind i fritiden og i det hele voksenliv, så vil
vi på fornemste vis have indfriet
STU-lovens intention, formuleret
i lovens §1 hvoraf det fremgår, at
”Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov opnår personlige, sociale og
faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt
til videre uddannelse og beskæftigelse”.
Så kan vi på et andet tidspunkt
tage fat i de nuværende alt for
komplicerede regler om mellemkommunale udligninger og ansvar ved
efterværn og STU-elever, der ønsker
tilbud uden for egen kommune. Det er
en jungle at finde rundt i, selv for jurister, og det er klart en medvirkende
faktor til en antagelse om, at så få unge
som muligt får tilbud om STU-forløb
uden for egen bopælskommune.
”En ting af gangen, og hver ting til
sin tid.” Citat Alfons Åberg. <
VEJLEDEREN
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TEKST //
SIMONE HVID NIELSEN, UDVIK LINGSKONSULENT, UC SYD

Voksenvejledning
i karriereskift og opkvalificering
Det kræver kompetent og målrettet vejledning, når
voksne skal foretage karriereskift midt i livet. Ellers
stopper overvejelserne ofte før de er begyndt

B

egrebet livslang læring har fyldt i
den danske debat siden 1980erne,
både i den pædagogiske sektor og på
beskæftigelsesområdet. Inden for det
politiske paradigme handler det traditionelt om globaliseringens fordring
om, at man hele livet skal skærpe og
udvide sine kompetencer, så man kan
følge med den teknologiske udvikling
og tilpasse sig arbejdsmarkedets skiftende krav.
For nogle grupper viser fordringen
om livslang læring sig i sin yderste konsekvens. Det er nemlig ikke altid nok at
efteruddanne sig for at fastholde sin
plads på arbejdsmarkedet – nogle mennesker befinder sig i en situation, hvor
det er nødvendigt helt at skifte branche
for at få et varigt fodfæste – man arbejder måske i en branche, som ikke har
en fremtid på det danske arbejdsmarked, eller der kan være udfordringer i
privatlivet som nødvendiggør et brancheskift.
Andre mangler en grunduddannelse
at kunne videreuddanne på, hvilket
ofte kommer til udtryk i et arbejdsliv med fysisk hårdt og rutinepræget
arbejde og skiftende ansættelser. Måske har man ikke afsluttet folkeskolen
og har derfor ikke haft adgang til en
grunduddannelse, eller måske har man
fået et ufaglært arbejde og er nu sat
med hus og børn, og har svært ved at
se hvordan det økonomisk skulle være
muligt at uddanne sig.
Det danske VEU-system indeholder
en række muligheder for at hjælpe
voksne i uddannelse, men det kan være
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kompliceret at finde rundt i, og uden
vejledning giver mange op allerede tidligt i processen.

Hurdle #1:
Stopper overvejelsen, før den er
kommet i gang?

Økonomien er typisk den første barriere den voksne møder. Der er ofte en forventning om at uddannelse indebærer
at man skal kunne klare sig en længere
periode på SU, og allerede der stopper
overvejelserne for mange.
Derudover er tanken om at skulle
tilbage på skolebænken ikke særlig
velkommen hos de fleste – nogen var
lykkelige over at stoppe i folkeskolen
og havde aldrig drømt om at skulle tilbage i klasseværelset. Andre igen kan
måske godt leve med tanken om at gå i
skole igen, men er meget i tvivl om deres egne evner – det er måske mange år
siden man sidst har skullet lære noget
nyt i undervisningssammenhæng, og
hvad med hele miljøet på uddannelsen
- er man mon den eneste voksne i en
flok af 17-18 årige?
Den blokering som udgøres af alle de
overvejelser, der kan stoppe én nærmest før man begynder at undersøge
mulighederne, kunne måske være afhjulpet med en vejleder, der kunne
hjælpe med at give et overblik over,
hvordan
uddannelsesmulighederne
egentlig er: Skal man egentlig på SU?
Hvordan har andre oplevet at komme
tilbage på skolebænken? Hvordan er
det at tage uddannelse som voksen? Og
hvad kræver det egentlig rent fagligt?

Hurdle #2:
Hvad skal jeg være?

Hvis man er kommet frem til, at man
måske godt kan overveje et karriereskift midt i livet, kommer det store
spørgsmål: hvad skal jeg så være? Hvilket uddannelsesniveau er en mulighed, og hvilke uddannelser findes der
egentlig? Hvad kan jeg bruge det til?
Og er der arbejde at få efterfølgende?
Når det handler om voksenuddannelse af ledige, vil man ofte snakke om
erhvervsuddannelse, da det er mere
økonomisk overkommeligt. Men med
102 erhvervsuddannelser, og over 300
trin og specialer, som udbydes forskellige steder i landet, kan det være en
helt uoverkommelig opgave at orientere sig i.
Specielt hvis man har læseproblemer
eller ikke er it-vant, er der rigtig mange voksne som stopper på dette punkt
i rejsen. På mange erhvervsskoler kan
man først få konkret vejledning når
man ved hvilken uddannelsesretning
man ønsker at gå i, og på jobcentre og
i a-kasser kan man risikere at blive
sendt hjem for at finde ud af, hvilken
uddannelse man er interesseret i, og
så skal man derefter selv kontakte
erhvervsskolen for at høre om sine
muligheder. For dem der måske ikke
har haft meget skolegang, eller sætter
store spørgsmålstegn ved deres egne
evner, rejser spørgsmålet sig hurtigt:
”Hvis jeg ikke engang kan finde ud af
at undersøge hvilken uddannelse jeg
kan tage, hvordan skulle jeg så kunne
tage en uddannelse?”.

BROBYGNING

Hvad de ikke ved er, at mange fagfolk
på området også er forvirrede over de
forskellige uddannelser, med trin, uddannelsesretninger, adgangskrav, jobmuligheder, videreuddannelsesmuligheder og så videre.

Hurdle #3:
At komme i gang

Når man er kommet så langt, at man
har fået afklaret hvilken uddannelse,
man er interesseret i, kommer den sidste hurdle på rejsen mod en ny uddannelse, nemlig det at komme i gang med
uddannelsen.
På dette punkt er den voksne ofte
ret motiveret og har sat sig selv op til
at skulle noget helt nyt – og det er en
stærk, men samtidig skrøbelig motivation. Det handler nemlig ikke kun om
at tage en ny uddannelse – det handler
også i høj grad om at skabe en helt ny
identitet, en helt ny måde at se sig selv
på. Måske er man den første i ens familie, der tager en uddannelse? Måske har
man hele livet set sig selv som en stor
og stærk stilladsarbejder, men skal nu
vænne sig til forestillingen om sig selv
som omsorgsfuld SOSU-assistent?
Måske bygger man hele sit valg på en
spæd forhåbning om, at man godt fagligt kan klare en uddannelse? Denne
forhåbning hviler måske på tilliden til
en vejleder eller en bekendt, som har
fortalt om uddannelsen. Der skal altså
ikke mange hindringer til at opgive
drømmen og vende tilbage til det trygge velkendte, hvilket i mange tilfælde
indebærer at lukke øjnene for, at det >>>
VEJLEDEREN
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>> Hvis jeg ikke kan forstå hvad der står
i min realkompetencevurdering, hvordan
skal jeg så kunne tage en uddannelse?

enten bliver meget svært at finde et job,
eller at det simpelthen ikke er realistisk
at blive i jobbet i længere tid.
Også i denne fase er der dog hurdler,
der skal overvindes – og det er måske
ovenikøbet her de er størst.
For at kunne starte på en erhvervsuddannelse som voksen skal man først
igennem en RKV – en realkompetencevurdering. Dette er en individuel
vurdering af om den enkelte har nogle

faglige kompetencer, som kan give merit på uddannelsen, som således kan
afkortes. Bare ordet ”realkompetencevurdering” lugter for mange ufaglærte
og lavtuddannede langt væk af eksamen, og kan være en kæmpe hurdle at
skulle forcere. For slet ikke at tale om,
at det er et ord mange læsesvage kan
have svært ved at stave sig igennem –
ikke desto mindre er det ”dørtrinnet”
ind til erhvervsuddannelserne på voksenområdet.
Realkompetencevurdering er stadig
relativt nyt på erhvervsuddannelsesområdet, og mange erhvervsskoler gør
det på forskellige måder, også internt
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på skolerne. Derfor kan man ofte blive
mødt af uklare beskeder og uklare tilbagemeldinger i forbindelse med en
realkompetencevurdering. I mange tilfælde er der brug for hjælp til at tolke,
hvad resultatet er og betyder i praksis
– og dette kan endnu en gang være en
anledning for den voksne som står alene med sin kommende uddannelse, til
at tænke ”hvis jeg ikke kan forstå hvad
der står i min realkompetencevurdering, hvordan skal jeg så kunne tage en
uddannelse?”.
Realkompetencevurderingen
er
grundlaget som afgør hvor lang en
uddannelse skal være – og her er der
mulighed for at korte markant ned på
uddannelseslængden, hvis man faktisk
har erfaring på det område man ønsker
at uddanne sig inden for. Uddannelsesinstitutionen skal sammensætte det
kortest mulige forløb for hver voksenelev – men er også begrænset af antallet
af hold og elever på den enkelte uddannelse. Et uddannelsesforløb der optimalt kunne tage 20 uger, kan således
reelt tage to år, fordi forløbet skal passe
ind på de hold der i forvejen udbydes.
Dette er ikke så motiverende i sig selv,
og har igen indflydelse på økonomien,
der jo i særlig grad gør sig gældende for
de voksne der måske har børn, hus og
banklån der også skal passes.
En sidste udfordring der skal opridses i denne forbindelse, er selve uddannelsens opstart – hvad nu hvis man er
klar og motiveret i september, men næste uddannelsesstart er i januar?

En mulighed for at understøtte
en livsændrende og meningsfyldt
rejse

Kompetent og grundig vejledning kan
hjælpe med at finde løsninger på alle
disse udfordring – for i langt de fleste
tilfælde ER der løsninger.
Hvis den voksne lediges rejse mod

ny uddannelse får de rigtige vilkår til
ikke at blive stoppet før den går i gang,
eller når de forskellige hurdler mødes
på vejen, kan en ny uddannelse i rigtig
mange tilfælde være meget meningsfyldt og livsændrende for den enkelte,
og i det store billede også for hele det
danske samfund, som i højere grad får
de rigtige medarbejdere til at varetage
de rigtige jobs. <

Foto: Colourbox

INFO:

Det er muligt at uddanne sig inden for
vejledning og opkvalificering af voksne.
UC SYD tilbyder modulet ”Målrettet
opkvalificering af voksne ledige”, som
giver kompetencer til at arbejde med
uddannelsesvejledning i krydsfeltet
mellem beskæftigelses- og uddannelseslovgivning.

KRONIK

Vi har
hjertet med
– og giver
aldrig op!
Kender du en ung,
der er tæt på at falde
fra en uddannelse?

Holdstart
Efterår 19 uger
(start august)

Forår 23 uger
(start januar)
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9. KLASSES PRØVER

Brande Højskole Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde
Herningvej 14

7330 Brande

T 9718 4545

brandehs.dk

”HURTIG I JOB”
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TEKST //
ANNE HOLM-NORDHAGEN

3 x R har denne gang overladt anmelderpladsen til
Anne Holm-Nordhagen, der er universitetslektor og programkoordinator for master i karrierevejledning ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vigtigt oplæg til dialog
om karriere og karrierevejledning
D

Vejledningsdidaktik

Bogen er redigeret af Peter Plant
og Rita Buhl
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ette er en bog jeg ønsker hjertelig
velkommen ind i karrierevejledningsfagfeltet.
I den senere tid har læringsperspektivet fået en stadig mere central plads
i karrierevejledning. I Norge bliver
dette synliggjort i det nye ”nasjonale
kvalitetsrammeverket for karriereveiledning”. Når læring står i fokus for
processer som skal bevæge mennesker
i livet, bliver didaktik et vigtigt begreb!
Jeg vil gerne starte der, hvor denne
bog slutter. I bogens sidste kapitel gør
Grethe Fogh Nielsen rede for vejledningsdidaktiske grundbegreber og
positioner. Med stabil hånd bliver vi
ført ind i et didaktisk landskab. Didaktikkens relevans for vejledning
kommer tydeligt til syne gennem almendidaktiske spørgsmål som; Hvem
skal vejledes? Hvad skal læres? Hvem
skal vejlede? Hvornår skal der vejledes?
Hvem skal man få vejledning sammen
med? Hvor skal vejledningen foregå?
Hvordan skal der vejledes? Ved hjælp
af hvad skal der læres? Og sidst, men
ikke mindst; Hvorfor skal der vejledes,
og hvad ligger til grund for de didaktiske valg man har taget? Nielsen giver
ingen eksakte svar på spørgsmålene
som rejses, det er heller ikke det som er
kapitlets hensigt, men de øvrige 7 ka-

pitler kommer disse spørgsmål i møde
med sine forskellige indfaldsvinkler til
didaktik i vejledning.
I bogens første kapitel knytter Christian T. Lystbæk vejledning og vejledningsdidaktik til grundlæggende
læringsteoretiske overvejelser. Lystbæk tager os først med ind i nogle reflektioner over hvordan vejledningens
hvad, hvordan og hvorfor kan forstås.
Videre betragter han vejledning fra fire
forskellige læringsteoretiske perspektiver, som han i denne anledning kalder
vejledningsparadigmer. I vejledningsdidaktik opleves det vigtigt at have et
bevidst forhold til det læringsteoretiske bagtæppe for vejledningen. Jeg er
derfor glad for, at Lystbæk gennem sit
kapitel byder på en hjælp til at tage et
metaperspektiv, hvor jeg som læser får
anledning til at reflektere over dette.
Fra metaperspektivet springer jeg direkte ned i praksis i bogens næste kapitel. Peter Plant sætter fagprofessionel
praksis på agendaen. Gennem konkrete eksempler på forskellige former for
praksis knyttet til skole og uddannelse,
påpeger Plant betydningen af praksis
som et didaktisk greb. De fleste af formerne for praksis er genkendelige i vor
norske kontekst, mens nogen er mere
ukendte og de vækker min nysgerrig-
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hed. Gennem John Deweys perspektiver på uddannelse som en vej til fællesskabet, peger Plant på hvordan en
forestilling om, at man lærer bedst gennem egne handlinger får betydning for
de didaktiske overvejelser vi foretager
os knyttet til faglig professionel praksis i skole og uddannelse. Professionel
praksis anerkendes som en brobygger
mellem skole og arbejdsliv, og ved det
frigøres der et potentiale i didaktisk inspiration og motivationsfaktor.
Professionel praksis er et af flere eksempler på forskellige aktiviteter som
kan knyttes til skolens karrierevejledning. Randi Boelskifte Skovhus tager
i bogens tredje kapitel fat på rammesætning, forberedelse og bearbejdning
af sådanne aktiviteter. Med udgangspunkt i sit eget forskningsprojekt om
unges deltagelse i vejledningsaktiviteter og deres oplevelse af mening i den
sammenhæng, drøfter Skovhus hvordan karrierevejledning kan bidrage
til læring og skabe mening. Selv om
læring kan opstå spontant, uforberedt
og uformelt viser Skovhus gennem
konkrete eksempler betydningen af
både rammesætning, forberedelse og
bearbejdning af karrierevejledningsaktiviteter. Kapitlet afslutter med at pege
på betydningen af, at de forskellige
karrierevejledningsaktiviteter rammesættes, forberedes og bearbejdes i fællesskab, og at den didaktiske udvikling
sker i et samarbejde mellem de forskellige aktører på skolen.
Den kollektive tankegang som Skovhus afslutter sit kapitel med, tager jeg
med mig ind i det næste. Trine Hinchely Harck bidrager i dette kapitel
med didaktiske perspektiver på gruppevejledning. Dette gør hun fra en systemisk indfaldsvinkel. I lighed med
flere af sine forfatterkollegaer i denne
bog påpeger hun, at vi i vejledning
nemt kommer til at trække metodevalg, uden at vi vurderer tilstrækkelig
hvordan dette valg af metode indgår i
en relation til andre didaktiske kategorier. Dette er nok ofte tilfældet, når vi
vælger gruppevejledning fremfor individuel vejledning eller omvendt. Når vi
vælger gruppevejledning i systemisk
perspektiv som metode, må vi forholde
os til, hvad det betyder for vejlednings-

processen. Dette giver Harck os indblik
i. Relateret til gruppevejledning i et
systemisk perspektiv fokuserer hun på
relevante didaktiske kategorier; samfundsmæssige vilkår, dannelsessyn,
formål og mål, indhold, rammevilkår
og vejlederrollen. Afslutningsvis kommer også Harck med en anbefaling om
at udvikle god praksis i samarbejde
med andre; Gruppevejledningsfærdigheder og -kompetence må udvikles i et
kollegialt fællesskab.

>> Tænk stort,
tænk højt,
tænk med og
tænk mod.

Det kollegiale fællesskab vil kanske også være til hjælp når Rita Buhl
og Randi Boelskifte Skovhus i bogens
femte kapitel opfordrer vejledere i uddannelsesinstitutioner til at reflektere
over det som er specielt med netop
denne kontekst for vejledning. Buhl og
Skovhus drøfter hvilke særskilte udfordringer som knytter sig til de kontekstuelle faktorer, når vejledningen
foregår indenfor rammen af en uddannelsesinstitution. Gennem spørgsmål
om didaktiske overvejelser belyses
følgende problemstillinger; vejlederog lærerrolle, at være en institution i
institutionen, at udarbejde vision og
strategi for vejledningen i en uddannelsesinstitution og professionalisering af
vejledning. Kapitlet bidrager til at anerkende udfordringerne og vil kunne
give en vigtig oplevelse af fællesskab
i mødet med disse. Det er en velkendt
udfordring at balancere mellem karrierevejledningsfaglige og institutionelle
hensyn, her får vi gode indspil til videre etisk reflektion knyttet til dette.
Når Christian T. Lystbæk er tilbage
igen i bogens sjette kapitel, er det for at

tage læseren med ind i vejledningens
dybere dimensjoner. Vi bliver bekendt
med hvad filosofisk vejledning er, og
hvilke didaktiske dimensioner en sådan tilnærmning tilfører. Vi opfordres
til at tage stilling til grundlæggende
opfattelser, forestillinger og ideer, som
kan sætte sit præg på vejledning. Blandt
andet sætter Lystbæk fingeren på nogle
af de typiske metaforer, vi gerne bruger
om den som vejledes; charterturisten,
den rygsækrejsende og vagabonden.
Disse og lignende metaforer finder vi
igen i karrierevejledning i Norge. Jeg synes, at Lystbæk opfordrer til at sådanne
forståelser må udfordres. Måske kan vi
tematisere og filosofere over sådanne
forestillinger ved hjælp af de fire gode
udgangspunkterne for refleksion som
afrunder kapitlet: Tænk stort, tænk højt,
tænk med og tænk mod.
Gennem seks kapitler har bogen hidtil taget mig med gennem forskellige
former for didaktiske vurderinger, reflektioner, udfordringer og opfordringer. I Finn Thorbjørn Hansens kapitel
handler det om taktfuldhed. Med bagagen fuld af didaktiske indspil og
overvejelser bliver vi nu opfordret til at
være opmærksomt tilstede, og at være
tro mod vejledningens kerne. Hansen
forflytter os i dette kapitel fra konkrete
didaktiske faktorer i vejledning til et
eksistentielt fænomenologisk perspektiv på vejledning. Vi går altså fra det
som kan forudsiges og planlægges med
didaktisk rationalitet og sikkerhed til
det som ikke kan forudbestemmes og
forklares. Hansen kalder det en kunst,
det at vide hvornår vejlederen skal slippe grebet og lade situationen tage føringen, og når han må tage grebet. Med
et vågent øje, opmærksomt lyttende og
med modet til at give slip på kontrollen skal vi taktfuldt komme den anden
i møde.
Med sine 190 sider fordelt på 8 kapitler har denne bog et overkommeligt omfang, og forfatterne lykkes alle
med at formulere sine budskaber i let
tilgængelig tekst. Bogen egner sig både
som et praktisk redskab i udvikling af
egen eller andres praksis, og som et udgangspunkt for reflektion over vejledningens formål, indhold og form. Jeg
vil varmt anbefale bogen. <
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Mere end halvdelen af eleverne i
9. klasse føler sig pressede over fremtid
og uddannelsesvalg
For 6 ud af 10 elever i 9. klasse giver tanker om fremtid og uddannelse anledning
til bekymringer og pres. Det fortæller de
selv i en ny stor rapport fra Børns Vilkår
og TrygFonden

I

børn og unges fortællinger om at føle pres i hverdagen spiller skolen ofte en central rolle. Lektier, tests og karakterer er
alle faktorer, der spiller ind, når eleverne selv sætter ord på,
hvad der presser dem.
Særligt for de ældste elever kan tanker om fremtiden efter
grundskolen være forbundet med usikkerhed og bekymringer. 62 pct. af eleverne i 9. klasse svarer, at de føler sig pressede, når de tænker på deres fremtid og de uddannelsesvalg,
der venter dem. “Jeg er bange for, at jeg ikke kan blive til
noget,” beskriver en 16-årig pige i et brev til BørneTelefonen,
der indgår i den nye rapport, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag.

Et særligt tilbud til særlige elever

Foto: Colourbox

De unge i 9. klasse fortæller, at presset kommer mange steder fra. Bekymringen for ikke at kunne klare sig i uddannelsessystemet og for at blive erklæret ikke-parat i den såkaldte
uddannelsesparathedsvurdering fylder, ligesom presset om
ikke at gøre det tilstrækkeligt godt i rækken af afgørende terminsprøver, tests og eksaminer.
»Skolens store fokus på tal, vurderinger og adgangskrav
lægger et massivt pres på børn og unge. Mange trives ikke
med krav om konstant at skulle præstere. Nogle oplever det
som at være reduceret til et tal, ikke at være ‘god nok’ eller
ikke at kunne ‘slå til’. Konsekvenserne er i værste fald stress,
mistrivsel og øget fravær. Vi bør landet over ændre rammerne i skolen på en måde, så presset på børnene og de unge
mindskes – til gavn for både læring og trivsel,« siger Rasmus
Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår.
Lektier, karakterer og eksaminer er ikke det eneste, der
presser eleverne i skolen. Rapporten tegner også et billede
af, at mange børn og unge har en følelse af at være utrygge
i klassen. Flere end hver tredje i 6. og 9. klasse føler sig ikke
tryg ved at fejle eller sige noget forkert i timerne, og hver
femte føler sig ikke accepteret i klassen.

Ikke lyst til at gå i skole
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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44 pct. af eleverne i 9. klasse svarer, at de tit eller altid føler
sig presset af skolearbejde. Det samme gælder for 25 pct. i 6.
klasse.
Hver syvende af de 1.820 skoleelever i rapporten – 14 pct. –
har sjældent eller aldrig lyst til at gå i skole.
Der er sammenhæng mellem pres over skolearbejde og lysten til at gå i skole. Blandt de børn, der tit eller altid føler sig
pressede af skolearbejde, angiver 25 pct., at de sjældent eller
aldrig har lyst til at gå i skole.
Hver tredje skoleelev, som har følt sig stresset ofte eller hele
tiden den seneste måned, har ikke talt med nogen om det. <

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 //
LIS BROK-JØRGENSEN,
MEDLEM AF B EST YR EL SEN I DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING OG VEJLEDNINGSKONSULENT I EF TER SKOLEFOR ENINGEN

Hvordan skal jeg
dog kunne vide…
I

en kronik citerer Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne, Maja, som er 16 år gammel og går i 9. klasse:
”Hvordan skulle jeg vide, om jeg egner mig til en erhvervsuddannelse, når jeg ikke har brugt mine hænder siden 4.
klasse?”
Kan det virkelig passe? Maja må da have haft nogle såkaldte håndværksfag siden 4. klasse? Jeg
googlede folkeskolens fag og fandt frem
til, at Maja måtte have haft faget Håndværk- og Design både i 4. 5. 6. og 7. klasse.
Jeg fandt så minimumstallene/de vejledende timetal for Håndværk og Design
fra skoleåret 19/20. Jeg kunne ikke finde
tallene fra tidligere skoleår.
Her undrede jeg mig først over, at Madkundskab var nævnt i samme linje som
Håndværk- og Design!
Det betyder altså, at de to fag skulle
deles om 90 klokketimer i 4. klasse, 120
timer i 5. klasse, 120 timer i 6. klasse og
60 timer i 7. klasse.
Hvordan fordeler de enkelte grundskoler så timerne imellem de to fag. Ligeligt? Eller efter, hvilke lærerkompetencer
der er på den enkelte skole?
Hvis de to fag deler de 90 klokketimer ligeligt, svarer det
til, at Håndværk- og Design udgør 5% af det samlede antal
minimumstimer, Maja skulle have i 4. klasse. I 5. og 6. klasse
svarer det til 6,5 % og i 7. klasse hele 3%.
Det er en meget lille procentdel!
Når man så ved, at presset er øget på de unge for at få dem
til at vælge en erhvervsuddannelse, så undrer det mig ikke
nu, at man aner Majas desperation, når hun siger: ”Hvordan
skal jeg kunne vide, om jeg egner mig til en erhvervsuddannelse…”
Politikerne har i flere år fortalt, at der kom til at mangle

håndværkere i nær fremtid, og de har da også handlet på det,
for i juni 2018 blev man enige om at styrke praksisfagligheden i grundskolen.
Der stod bl.a. i aftalen: ”Aftalepartierne er enige om,
at indføre særkilte vejledende timetal for henholdsvis
madkundskab og håndværk og design, og samtidig præcisere på hvilke klassetrin, undervisningen i fagene skal udbydes. Det
samlede timeantal for fagene fastholdes”.
Det samlede timetal for fagene fastholdes! Det betyder jo, at timetallet for
Håndværk- og Design forbliver det samme?!
Men til gengæld har 3. klasserne for
første gang Håndværk og Design på skemaet i år, og skal have faget til og med
8. klasse, hvor de skal til prøve i ét af de
4 praktisk-musiske fag: Håndværk og
Design, Madkundskab, Musik og Billedkunst.
9. klasses elever skal tilbydes erhvervspraktik - de behøver
dog ikke gøre det!
Samtidig blev det bestemt, at der skal bringes praksisfaglighed ind i alle fag og i vejledningsaktiviteterne. Det betyder,
at når elever i 8. 9. og 10. klasse får deres uddannelsesparathedsvurdering, skal de også bedømmes på deres praksisfaglighed.
Vi håber, at Majas lillesøster, som går i 3. klasse, bedre kan
vide, om hun egner sig til en erhvervsuddannelse. Men det
er altså svært for Maja, som skal træffe et valg om et par måneder.
På en halvgrå søndag formiddag sidder jeg og grubler over,
hvor langt der er fra intentioner og politiske beslutninger til
Maja og hendes søsters hverdag med de valg, de skal træffe
om deres fremtidige virke. <

>> Der er lang
vej fra politiske
intentioner til
den unges valg
af uddannelse.
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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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