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Kvalitet i vejledningen
Hvorfor er koblingskompetencer relevante for os som
vejledere?
vv

- Og hvordan hænger koblingskompetencer sammen med
kvalitet i vejledningen?

Koblingskompetence
Koblingskompetence sætter, med udgangspunkt i en dyb faglighed og almen viden, en person i stand til,
grundlæggende at forstå andres faglighed og at arbejde med faglige, personlige og forståelsesmæssige
forskelligheder, og derigennem bidrage til løsninger af komplekse problemstillinger. Kilde: Olsen, 2013

vv

Forudsætningerne:

•
En dyb faglighed med i bagagen,- teoretisk eller praktisk- som man kan sætte i spil i forhold til andres faglighed
•
Almen dannelse ved siden af de forskellige faglige ekspertiser
•
En praksisrelation, ikke kun interesse
Sætter en i stand til (kompetencesen)
•
Kommunikere sin faglighed til andre
•
Sætte sin faglighed i spil, uden at gå på kompromis med den
•
Kombinere to velkendte fænomener på en ny måde
•
Forstå spillet og dets regler. Både fagligt og i forhold til verden generelt, situationsfornemmelse
•
Se, forstå og udnytte forskellige fagligheder, deres vidensgrundlag og ekspertise
•
At forstå en andens udgangspunkt som gyldigt
•
Giver troen på, at den anden må have en grund til at sige det vedkommende gør

Mit oplæg
• Koblingskompetence,- missing link?
• Kontekst,- hvilken kontekst indgår vejledningen i og
vv
hvordan defineres vejledning?
• Hvad prøver vi at gøre i dag?
• Hvorfor bekymre sig om evidens?
• Hvad virker?
• Hvad har vi fortsat brug for at udvikle?
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Hvilken kontekst indgår vejledning i og hvordan
defineres den?

vv

Note: disse aktiviteter kan have mange navne. I UU Herning taler vi ofte om
karrierelæring og ”programmer” men de kan have mange navne
Kilde: CEDEFOB 2005, Udvikling af strategier og systemer for uddannelses,- og erhvervsvejledning

Definitioner
ELGPN definerer CMS som:
”… a range of competences which provide structured ways for
individuals and groups to gather, analyse, synthesise and
organise self, educational and occupational information, as well
as the skills to make and implement decisions and transitions”
(ELGPN Resource Kit 2012, p.21)

Definitioner
Definition af karrierekompetence i
nordisk perspektiv:

”…kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde
samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange. Det er en
opmærksomhed på, hvad man gør, men også hvad man kan gøre, og at den
enkelte formes via sin livsførelse og sine handlinger og samtidig påvirker egne
fremtidsmuligheder.”
(Thomsen: Notat om karrierekompetence 2014, p. 4)
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Overblik over kvalitetsarbejdet idag
Hvad har vi
fortsat
brug for at
udvikle

vv

Hvad
prøver vi at
gøre?

Hvad
virker?

Hvorfor
bekymre
sig om
evidens

Hvad prøver vi at gøre? Hvad er god
vejledning?
Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for
samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Samfundet
For få af de helt unge vælger en
erhvervsuddannelse eller en EUX
Employability

Uddannelsesvejledningen

De unge

Udvider de unges mulighedshorisont og
udfordre de normer, der styrer deres
valg.

44 % af de unge føler at det er et stort pres
at skulle vælge  strategisk tilgang, hvor
valget udskydes. De unge ser uddannelse
som vejen til et godt liv.

Skaber tryghed omkring valget.

60 % af de 0-18årige kommer til at
arbejde i jobs som ikke eksisterer i dag.
40 % af de som arbejder inden for EU´s
grænser er ansat i midlertidige kontrakter
Stor mangel på faglært arbejdskraft
Bedre match mellem uddannelsesvalg og
arbejdsmarkedets behov
Færre frafald og omvalg
Kilder: Center for Fremtidsforskning ”generation
Millenium”, (AE)Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, Trepartsforhandlingerne

Handler her og nu gennem stærke
netværk på tværs.

De unge efterspørger:
Viden om mig selv, herunder hvad jeg er
god til?
Viden om uddannelse, herunder overblik
over muligheder og krav?
Viden om arbejdsmarked, herunder
sammenhænge mellem job og
uddannelser?

Institutions- og sektoruafhængig og
opsøgende i sin tilgang.

Alle elevorganisationer efterspørger
personlig vejledning.

Koordinerer og arrangerer læringsaktiviteter med fokus på selvkendskab
og uddannelses- og jobkendskab.

Brobygning, erhvervspraktik og personlig
vejledning er det de unge peger på, som
det der hjælper dem mest.

Kilde: UU Danmark

Kilde: Evalueringsinstituttet (EVA)2017/18

Solid og opdateret viden om unge,
uddannelser og arbejdsmarked,
herunder de uddannelsesforberedende
aktiviteter.

Sammenhængende plan for indsatser relateret til
elevernes valg af uddannelse
Adgang og rammer:
Alle elever og forældre har adgang til den nødvendige personlige vejledning.
Vejledningen er en del af grundskolernes arbejde og mål med at forberede eleverne til videre uddannelse.
Vejledningen skal udfordre uddannelsesvalget og de normer, som styrer uddannelsesvalget, sådan at valget mellem
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser står lige.
Vejledningen skal afdramatisere uddannelsesvalget og skabe tryghed om valget, sådan at de unge møder overgangen med
mod, nysgerrighed og motivation.
Vejledningen har en særlig opgave med at støtte og vejlede elever, som har forskellige typer af udfordringer i deres liv.
Derfor har vejledningen ansvaret for:
• At alle elever og forældre har adgang til den vejledning, som er nødvendig for et oplyst og trygt uddannelsesvalg.
• At alle elever og forældre opnår viden om uddannelser efter grundskolen, herunder overblik over muligheder og krav samt
sammenhængen mellem job og uddannelser.
• At alle elever har en personlig uddannelsesplan og at de følger den.
• At koordinere og for- og efterbehandle vejledningsaktiviteter i udskolingen, herunder introduktionskurser, brobygning,
erhvervspraktik og læringsforløb på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder.
• At uddannelsesevalueringen (nuværende UPV) gennemføres i tæt samarbejde med skolerne, eleverne og forældrene, at
alle elever er vurderet klar til et forløb efter grundskolen og at dette fremgår af elevernes uddannelsesplan.
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Det kræver forandringer….
Virksomheder,
arbejdsmarked

Den unge
vv
Kræver
forandring af
den måde man
interagerer med
hinanden

Uddannelsesvejledere
og offentlige
forvaltninger

Skoler og
ungdomsuddannelser

Plan for udskolingsaktiviteter i sammenhæng

Mig selv og mine
muligheder i udskolingsforløbet og efter 9. klasse?

7. klasse

Introduktion til alle
ungdomsuddannelser i et
ungeperspektiv.

Undersøge hvilke
sammenhænge mellem
job og uddannelser som
matcher styrker og
interesser.

Udfordre valget og skabe
tryghed om valget.

Ung til ung som forlagt
undervisning om aftenen.
Forældre deltager også

3. Forløb på tværs af
grundskole,
ungdomsuddannelser og
virksomheder, inkl.
brobygning
(5 dage)

Endelig
parathedsvurdering og
åben vejledning for elever
og forældre.

AKTIVITET

Mine styrker og interesser
og læring om UPVbegreberne

Læring om egne styrker og
knytte dem sammen med
det de skal vurderes på.

FORMÅL

Udskolingens mange
aktiviteter og muligheder,
som skal forberede til
videre uddannelse.

8. klasse

9. klasse

Forældre, skole, og
vejledning mødes til en
fastholdelsesevaluering

1. Forløb på tværs af
grundskole,
ungdomsuddannelser og
virksomheder.
(5 dage)

Elev, forældre, skole og
vejledning mødes til en
uddannelsesevaluering
2. Forløb
inkl. Introduktionskurser
, mulighed for praktik

Karrierelæringstemadage
og personlig vejledning

Endelig uddannelsesplan,
tilmelding, kontaktperson
og støtte i overgangen.

AKTIVITET

Fælles syn på styrker,
udfordringer, muligheder,
indsatser og opstart på en
fælles plan .

Opdage sammenhænge
mellem grundskole,
ungdomsuddannelser og
job.

Skabe sammenhæng
mellem
uddannelsespraktik og
erhvervspraktik.

Udfordre valget, skabe
afklaring og samle op på
læring og viden.

En tryg overgang og god
opstart.

FORMÅL

Ud over ovenstående forløb vælger eleverne praksis/musiske valgfag og deltager i andre
undervisningsforløb evt. i samarbejde med en erhvervsuddannelse
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Hvilken historiefortælling vil vi gerne
høre om nogle år?
Unges målspor
Alle unge skal være en del af fællesskabet
vv
 Inklusion i skole, uddannelse eller beskæftigelse
 Fastholdelse af unge med særlige behov i eller tæt på
normalmiljøet som muligt
Alle unge udnytter deres potentiale optimalt
 Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
 Unge skal opnå at blive helt eller delvist selvforsørgende
 Fokus på bolig, økonomi, netværk/relationer, og
sundhedsfremme skal sikre at flere unge mestre hverdagslivet

Forebyggende mindset
Ungevejledningen understøtter et almindeligt hverdagsliv ved at:
 Alle unge bidrager aktivt til at være del af et uddannelses- eller
arbejdsfællesskab
 Alle unge udnytter deres potentiale i et uddannelses- eller
arbejdsfællesskab
 Alle unge tager mest mulig ansvar for og bestemmer i eget liv.
Derfor har vi fokus på:
 Afklaring og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer
 At være opdateret mht. uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og
lovgivningen
 Høj fagprofessionalisme med en stærk mono- og tværfaglig tilgang
 En koordineret, tværsektoriel og helhedsorienteret tilgang
 Tættere kontakt og opfølgning på iværksatte initiativer
 Tidlig opsporing og forebyggelse
 Støtte til mestring og fastholdelse i overgange til uddannelse og
arbejde
 At lære den unge at bruge sit netværk og familie
 Empowerment, livsduelighed og mestring
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Den unges udbytte af mødet
med systemerne?
vv
• Øge uddannelsesparatheden
(udfra de kendte
termer)
• Øge unges engagement i at uddanne sig
• Øge unge evne og parathed til at kunne indtræde på
arbejdsmarkedet
• Den unges sociale kapital (netværk, bolig, økonomi,
sundhed)

vv

Hvorfor bør vi bekymre os om evidens?
• Den systemiske tænkning omkring karrierelæring nødvendiggør
at hver enkelt part kan synliggøre sit bidrag
vv

• Koblingskompetence forudsætter udvikling af et fælles sprog
med afsæt i en stærk monofaglighed der kan sandsynliggøre
egen værdi
• Evidens underbygger professionalisme i vejledningen
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Lille film om koblingskompetence i
vejledningen
vv i Ungevejledningen
Tidlig forebyggende indsats

Hvad har vi brug for at se mere på i
fremtiden?
Kerneopgaven er den fælles ydelse med
udgangspunkt i den unges behov og krav. Det er altså
ikke den enkeltes indsats vv
alene!
• Det kræver ledelsesmæssig ramme for at medarbejderne kan
levere den fælles ydelse
• Det vil kræve nye kompetencer så som mødefacilitering og
kommunikation, koblingskompetence og forhandlingsevne
• Det vil kræve nye tilgange til egen faglighed (”række lidt
længere” nye måder at møde den unge)
• ”On boarding” af nye medarbejdere og oplæring
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Karrierelæringsteorien og communityinteraction-thinking giver anledning til nye
spørgsmål:
• På hvilken måde forberedes de professionelle til at understøtte
karrierelæring?
• På hvilken måde kan de samarbejdende professionelle være et
aktiv ift. i fællesskab at facilitere de læreprocesser, der giver de
vejledte det bedst mulige afsæt?
• På hvilken måde kan de vejledte hjælpe hinanden?

Tak fordi I lyttede…..
Kontaktoplysninger
Inger Veng Rasmussen
mail: uuvir@herning.dk
Mobil: 22432884

vv

• Links: https://vpt.dk/kompetencer/forskere-koblingskompetencerer-missing-link-til-tvaerfagligt-samarbejde
• https://vpt.dk/sites/default/files/201703/Koblingskompetencer.pdf
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