Effekt vs. Ordentlighed

HVAD KOMMER PÅ SPIL NÅR
VEJLEDNINGEN SPRINGER UD PÅ
MARKEDSARENAEN?

Navigation og tidsfigurer

Bureaukratiet
Slutningen af det 19.
århundrede

Organisation navigerer efter
Tidsfigur
Sagsbehandling
Nutiden skabes af en
sagsrelevant fortid og en
eksternaliseret fremtid.
Nutidens fortid

Planlægningens tid
1960´erne og 1970´erne

Problem

Tilpasning
Nutidiggørelse af fremtiden
via planlægning.
Nutidens fremtid

Omstilling til omstilling
1980´erne og frem

Strategi

Omstilling til omstilling
Kontingente fremtidsbilleder
Fremtidens nutid

Potentialitet

2. ordens strategi
Fleksibilitet

Ubestemt fremtid
Forvente det uforventede
Fremtidens fremtid

Navigation og tidsfigurer

SKABE OG GENSKABE SIN
PRÆMISHORISONT

DEN HETEROFONE
ORGANISATION

KOBLET TIL FLERE FUNKTIONSSYSTEMER UDEN ÉT KAN SIGES
AT VÆRE DET PRIMÆRE
FUNKTIONSSYSTEMERNE ER I
KONKURRENCE MED HINANDEN
MULTIBLE SELVBESKRIVELSER
UDEN RANGORDNING

TILKOBLING OG AFKOBLING AF
NYE FUNKTIONSSYSTEMER
VÆRGER SIG MOD AT
FASTLÆGGE BESLUTNINGSPRÆMISSER, MEN VIL AFPRØVE
PRÆMISEFFEKTER
MULTIBLE SELVBESKRIVELSER SOM
DER KAN LEGES STRATEGISK MED

STØJ ER PRODUKTIVT OG
KONTINGENS OPDYRKES

DEN
KOMMUNIKATIONSAFSØGENDE
ORGANISATION

Præmisser og retning for vores paradokser

Den offentlige sektor i dag leder efter
muligheder for at accelerere de paradokser,
der ligger i enhver beslutning. Man vil
beslutte, men bevare og udvide den rest af
ubesluttelighed, som beslutningen fører
med sig.

Man vil beslutte, men ikke gå glip af det
fravalgte. Beslutningens rest af
kontingens opdyrkes, så muligheder
for, at det kunne være anderledes, end
man har besluttet, hele tiden afsøges.

Uddannelsessystemet skal levere
comparative fordele til den private sektor,
sådan at den private sektor via skatter og
afgifter kan finansiere velfærdsstaten.

Markedsoplysningen er
dannelsesidealet  motivation for at
tage et selvansvar for egen indkomst
og samfundsdeltagelse.

Svarene på udfordringen om 95 % målsætningen

90´erne – Lystvalgsdiskurs

00´erne – Målretningsdiskursen

10´erne – Konkurrencediskurs

Fokus på frit valg

Målretning af indsatsen

Polarisering

•Uddannelse til alle unge
•Den fri ungdomsuddannelse
•EGU
•Reform 2000

Tendenser:
•Individualisering
•Udbygning af udd.systemet
•Rummelige uddannelser
•Uddannelsesøk. Vinder frem
•Frie uddannelsesvalg

Kilde: Noemi Katznelson, CEFU

•Uddannelsesplaner
•Mentorordninger
•Særlige forløb for særlige unge
•Øget vejledning
•Mere målrettet vejledning
•Psykologtilbud
•Grundforløbspakker

Tendenser:
•Individualisering
•Skærpet fokus på udsatte
•Niveaudeling
•Arbejdsmarkedets behov
•Frie uddannelsesvalg

•Pligt til uddannelse eller job
•Fjernelse af ungeydelse
•Uddannelsesparathed
•Digitalisering – eVejledning
•Tværgående samarbejde
•Kombineret ungdomsudd.
•Dimensionering mellem EUD og
gymnasial uddannelse
Tendenser:
•Tydelige krav
•Øget styring af uddannelsesvalg
•Fra vejledning til guidning til
specifikke uddannelser og fag
•Stram styring
•Fokusering af vejledning
•Arbejdsmarkedets behov
•Fokus på rammer – ikke indhold

Vejledningens æraer og fremtid

90´erne – 2004

2004-2014

2014- ?

Den decentrale æra

Den statslige æra

Den markedsstyrede æra??

•Lokalt organiseret
•Skolebaseret vejledning
•Varieret faglighed tæt koblet til
lærerfagligheden

•Øget central organisering og
styring
•UU centrene kommer til
•Professionalisering af vejledningen
•Opgradering af vejledernes
faglige kvalifikationer

•Entreprenørbaseret
•Brugerorienteret
•Centralt styret fortsat
•Tilkøbsbaseret økonomi, hvor
UU´erne sælger ydelser

Tendens:
•Skoler, jobcentre etc. er kunder i
vejledningsbutikken
•Specialisering af vejlederroller fx
proceskonsulenter, valgeksperter,
opsøgende medarbejdere etc.
•Polarisering – vindere og tabere
– UU´er der vækster og UU´er der
forsvinder

Kilde: Noemi Katznelson, CEFU

Systemblikket, ungeblikket, UU-blikket og FUE-blikket

95 %-målet, flere til EUD,
aktivpligten, ungeydelse,
UPV, målgruppevurdering..

Fagligt niveau
Respekt
Selvstændig
Mødestabil
Tolerant

Et lykkeligt liv

Motiveret
Ansvarlig
Valgkompetent
Samarbejde

Fællesskab
Frihed
Udfordringer
Anerkendelse

Respekt, ligeværdighed,
uafhængighed, åbenhed og
tillid (FUE, 2006)

Tryghed
Familie
Indkomst
Succes

UU-Lillebælt – ny struktur fra august 2014

VISION, MISSION, AMBITION OG PASSION
- VEJLEDNING TIL TIDEN
Team Skole
Årshjul for den centrale
styring.
Styring af tilkøb, udvikling af
tilkøb og beredskab til at
integrere nye.

Hver medarbejder har én
eller flere skoletilknytninger
+ ledelsesudpegede faste
opgaver.

Udviklingsrum
Fælles uddannelse og
udvikling på tværs
Fælles styringsmodeller

Leder
Drift, sparring og
personaleudvikling.
Kommunikation, kerneopgaver
og nye muligheder

Team ung
Årshjul for den centrale
styring.
Styring af tilkøb, udvikling af
tilkøb og beredskab til at
integrere nye.

Hver medarbejder er
tilknyttet én kommune +
ledelsesudpegede faste
opgaver.

Support team
Administration, IT, projektkoordinering, analyse, dokumentation og koordinerende
opgaver

Hvad siger elever i 9. kl. om vejledningen?

Spørgsmål

Har hjulpet mig
meget

Har hjulpet mig
noget?

Har hjulpet mig
lidt

Slet ikke hjulpet
mig

Ved ikke

Introkurser i 8. kl.

25 %

34 %

27 %

8%

11 %

Brobygning i 9. kl

41 %

31 %

17 %

7%

4%

Erhvervspraktik

40 %

26 %

20 %

10 %

3%

Personlig samtale
med UU-vejleder

30 %

34 %

25 %

9%

3%

Gruppesamtale
med UU-vejleder

13 %

30 %

36 %

14 %

7%

Aktiviteter med
UU-vejleder for
hele klassen

13 %

30%

37 %

13%

7%

Uddannelsesplan
sammen med UUvejleder

27 %

36 %

26 %

7%

5%

Kilde: UVM, national brugerundersøgelse

Fra ikke parat til parat og omvendt

Fredericia

Middelfart

53 er blevet parate

40 er blevet parate

13 er blevet ikke parate

8 er blevet ikke parate

Udgangspunktet var 150
ikke parate

Udgangspunktet var 90
ikke parate

Status på arbejdet med de ikke uddannelsesparate
Skole

Elever i alt

Skolens
vurdering

UU´s
vurdering

Fra parat til
ikke parat
25/9

Fra ikke
parat til
parat 25/9

Ikke parate
tilbage 25/9
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I alt X kommune

169

16

41

144

I alt x kommune

78

6

22

62

I alt UU-Lillebælt

247

22

63

206
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Hvem er målgruppen?

Elever der går i 9. klasse og som er karakteriseret
ved:
- de er vurderet ikke uddannelsesparate
- de har faglige udfordringer i dansk og/eller
matematik
- de har brug for at genfinde motivationen
til uddannelse og læring
- de har brug for hjælp til at tage initiativ i opgaveløsning og til at møde forberedt til timerne
- de har brug for at genfinde troen på sig selv

De er IKKE karakteriseret ved:
- misbrug
- destruktiv og voldelig adfærd

Struktur for turboforløb

Onsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

Morgenmad
Check in

UU

UU

UU

UU

UU

Justere
Padlet og
skrive brev
til lærerne
på skolen

Workshops med fokus på;
Personlige styrker og
fællesskab

Frokost

Frokost

Workshops med fokus på;
Personlige styrker og
fællesskab

Check ud

Check ud

Hvad
mestrer jeg
allerede i
fagene +
mine
udfordringer
Frokost

Moduler i dansk, matematik, engelsk og
uddannelsesvejledning

8.509.15

9.1512.00

Frokost

Hvad
mestrer jeg
allerede i
fagene +
mine
udfordringer
Check ud

8.308.50

Frokost

Frokost

Frokost

Mine strategier, mine valg, mine mål

Frokost
Fælles
afslutning
12.3013.30

Check ud

Check ud

Check ud

Check ud

Check ud

Citater fra elever og forældre

”Hvis jeg spørger ham, hvad der har
været det bedste i skoleåret, så er det
den uge der… en af dagene tog han
endda derud 45 minutter før, fordi han
glædede sig sådan”
Mor til ord- og talblind dreng

”Jeg synes selv, og det siger mine lærere
også til mig, at der er kæmpe fremskridt
fra den dag og så til nu”
Dreng i 9. klasse

”Mig, tager de mere seriøst. Jeg får mere
respekt end jeg gjorde før. Lærerne
kigger meget mere på mig end de gjorde
før. Da tænkte de, nårh, hun har alligevel
tingene med, hun vil det her”
Pige i 9. klasse

”Det er også blevet meget bedre for nu
tror jeg mere på mig selv. Før hen var
jeg sårn, nå ja jeg bliver alligevel ikke til
noget. Men efter det, der var jeg såhn,
nå ja jeg kan faktisk godt noget. Det var
bare et spørgsmål om hvad jeg vil.”
Pige i 9. klasse

Hvad er målene med Intensive vejledningsforløb?
•

50 % af deltagerne er i uddannelse i løbet
af 6 måneder efter afsluttet forløb.

•

Deltagerne opnår øget
uddannelsesparathed.

Personligt

•

Personligt : Opnår øget hverdagsparathed.

•

Fagligt: støttes til at opnå 02 i dansk og
matematik (for hvem det er relevant).

•

Socialt: Styrke relationer og
arbejdsfællesskaber.

Fagligt

Socialt

Arbejdet med styrker

Udgangspunkt:
24 styrker fra positiv psykolog
Fokus fastholdes gennem hele
forløbet.

Fokus på de unges topstyrker.
Styrkerne sættes i relation til hhv.
hverdag og uddannelse.

Inspiration: Helle Fiske. Positiv psykologi

Anerkendende tilgang

Hvad kan de unge allerede,
og hvordan kan de bruge
disse egenskaber til at
udvikle sig.

Vi stiller de unge overfor
udfordringer, hvor de kan
øve sig.

Overvinde udfordringer

Ikke fokus på nederlaget

Litteratur til inspiration: Slip anerkendelsen
løs

Resultater
Fordeling af de unge i %
Supplerende udd. hjælp
1%
Udd. hjælp – Praktik
(Udd. 2016)
5%

Udd. hjælp - Barsel
3%

Udd. Hjælp
9%

Udd. hjælp – Praktik
(skal i EGU)
2%
Fraflyttet
6%
Uddannelse
61%
Arbejde/Selvforsørgende
13%

Ikke på Udd. hjælp januar 2016 80 %

Jobcenterkontrakt (okt. 2015-okt. 2016)
Fordeling af de unge i %
Supplerende udd. hjælp
0%

Udd. hjælp - Barsel
2%

0%

0%

0%

0%

0%

Udd. Hjælp
16%
Uddannelse
38%

Udd. hjælp – Praktik (Udd.
2016)
19%

Fraflyttet
3%

Udd. hjælp – Praktik (skal i
EGU)
6%

Arbejde/Selvforsørgende
16%

Effekt vs. ordentlighed

Skaber vi ordentlige effekter?
Hvad er effekten af vores ordentlighed?
Har vi ordentlige målinger af vores effekter?
Er der et modsætningsforhold mellem effekt og
ordentlighed?

Hvad siger uddannelsesvejlederne på
markedsarenaen?

Hvad siger medarbejderne?

”Man kan ikke mere tale om det
der traditionelle offentlige, man kan
sige, jeg, jeg tænker mig egentlig
ikke som ansat i en sådan en
traditionel offentlig organisation,
jeg tænker egentlig at vi arbejder
ret meget som man gør i det
private. Vi har en vare der skal
sælges, og vi er nødt til at sælge
den, øh på en måde så folk kan
købe den, så vi er nødt til at være
de dygtigste. Som medarbejder
skal man ligesom have de der to
spor, altså det ene hvor man har
det der hjerte og have lyst til at
hjælpe de unge og rent faktisk
gøre en helt reel forskel der, men
samtidig er det også business og vi
er nødt til at levere varen”.

”Jeg synes jo, den største ændring
der er sket, det er tænkningen – og
tænkningen smitter så af på, hvad
vi gør – selvfølgelig, men
tænkningen omkring, at vi er
afhængige af at sælge noget, har
også sat et skub på, at vi skal
udvikle. At der er kommet et andet
pres på os som organisation i
forhold til at have noget at levere. I
og med, at vi sælger det, så står vi
jo også på mål i forhold til nogle
andre.” (…) I min optik, så er det jo
i bund og grund, der er målet jo
besparelse og et økonomisk mål
mere end det er individets trivsel.
(…)Kvaliteten i vejledningen
handler om at de unge skal flytte
sig selv og deres egen
selvforståelse. Det er kvalitet når et
menneske er opgivende og får
håb.

”Jeg synes egentlig, at det positive
ved det, er fagligheden hos os den
er blevet løftet, men den er også
blevet løftet ved, at vi har måttet
finde nogle andre tilgange til det
hele, så hvis jeg i 2013 havde sagt
til dig, at nu skulle vi til at lave
nogle ice-breakers, så havde vi
nok ikke troet på den, men alene at
der gennemsyrer sådan nogle ting
– den tilgang vi har fået til de unge
– sårbare unge – den synes jeg er
rigtig god og jeg kan også se
sådan forskningsmæssigt, at der
har vi fat i noget, der
forskningsmæssigt giver bonus, og
det passer også i praksis, at det
giver faktisk bonus, det vi går og
laver.”

Overskrift

Karrierelæring ifølge KL og DLF

