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Projekt ”Fastholdelse af unge i SoSu-uddannelser”  

Projektet er finansieret af midler fra Undervisningsministeriets udviklingspulje til højskoler og hus- og 
håndarbejdsskolers udviklingsarbejde, etableret i forbindelse med den nye højskolelov 2007  – kaldet 3x3 
millioner projektet. Målet med denne pulje er en styrkelse af højskolers og husholdnings- og 
håndarbejdsskolers udviklingsarbejde, herunder især udvikling af samarbejdsmodeller mellem højskoler, 
husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem. 

Projekt ”Fastholdelse af unge i SoSu-uddannelser” er søgt under Pulje 1, der støtter projekter, der sigter 
mod at fremme uddannelsessamarbejdet mellem højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt de 
formelle uddannelsesinstitutioner.  

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem de deltagende skoler  med det mål at udvikle modeller for 
vejledersamarbejdet, pitstop-forløb, brobygningsforløb samt mentorordning, der kan medvirke til at 
fastholde unge i SoSu-uddannelser og dermed bidrage til, at  95 % af en årgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse.  Projektet startede i foråret 2008 og afsluttedes december 2009. 

Projektets styregruppe har bestået af: 
Tine Ikkala, Linieskolen Hadsten 
Ole Lauth, Egmont Højskolen 
Søren Winther Larsen, Odder Højskole 
Leo F. Hansen, Århus Social- og Sundhedsskole 
Keld Andersen, UU Århus 
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 FORORD 

Denne evalueringsrapport præsenterer resultater og erfaringer fra 3 x 3 millioner projektet ”Fastholdelse 
af unge i SoSu-uddannelserne” gennemført i perioden 2008 og 2009 i et samarbejde mellem Linieskolen 
Hadsten, Odder Højskole, Egmont Højskolen og Århus Social- og Sundhedsskole. 

 Udgangspunktet for skolernes samarbejde er frafaldsproblematikken på social- og 
sundhedsuddannelserne. Dette frafald skyldes i høj grad både faglige, personlige og sociale 
problematikker og barrierer hos de unge, som ophører i uddannelsessystemet. Århus Social- og 
Sundhedsskole indledte derfor en dialog med de frie skoler om, hvordan deres respektive tilbud om 
personlig, social og faglig udvkling kunne understøtte frafaldstruede elever på social-og 
sundhedsuddannelserne eller kunne medvirke til at undgå frafald, ved at unge brugte disse skoleformer 
som et springbræt og forberedelse til social- og sundhedsuddannelserne.   

Projektet  ” Fastholdelse af unge i SoSu-uddannelser” bygger på erfaringer fra forprojektet ”SoSu og de 4 
frie østjyske skoler”, som ligeledes er afholdt under 3 x 3 millioner puljen. Dette projekt havde til formål 
at undersøge, hvordan de frie skoler og en formel uddannelsesinstitution kunne samarbejde omkring 
kvalificering af den enkelte unges mulighed for at gennemføre en social- og sundhedsudannelse. 
Erfaringer fra forprojektet påpegede, at det er centralt, at der skabes en sammenhæng for den enkelte 
unge ved en målrettet vejledning både før, under og efter valg af skoleform. Vejledning skal være baseret 
på personlige relationer samt være let tilgængelig og forståelig. En anden vigtig konklusion fra 
forprojektet var de økonomiske barrierer for den unge. Undersøgelserne fra projektet viste, at de unge er 
positive over for at kunne benytte samarbejdet mellem skoleformerne til at forbedre deres 
uddannelsesmuligheder, men at der er økonomiske barrierer, som begrænser den unge m.h.t. at udnytte 
denne mulighed.  

Formålet med ”Fastholdelse af unge i SoSu-uddannelser” er overordnet at udvikle og kvalificere 
samarbejdet mellem de 4 frie skoler i Østjylland og Århus Social- og Sundhedsskole med henblik på at 
sikre unge uden ungdomsuddannelse optimale forudsætninger for at gennemføre en social- og 
sundhedsuddannelse. 

Projektets udviklingsarbejde er foregået i et tæt samspil og samarbejde mellem de 4 skoler i projektet og 
UU Århus. Alle skoler og UU har været repræsenteret i projektets styregruppe, som har bidraget til 
udviklingen af projektets mål i et samarbejde med projektets arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har haft 
vejledere og mentorer fra alle skoleformerne, og denne gruppe har været omdrejningspunktet i 
udviklingen af projektet, hvilket er en logisk følge af projektets kerne, som netop har været udvikling af 
vejledersamarbejdet omkring og med inddragelse af den enkelte unge.  

Projektevalueringen er udarbejdet af Arbejdsgruppen. I evalueringen indgår en beskrivelse af projektet, 
erfaringsopsamling samt bilag. 

Læsevejledning - Evalueringen er opbygget med en kort opsummering på projektets konklusioner, 
derefter er der en præsentation af projektet, evaluering af projektets formål og delmål samt bilag med 
materialer fra projektet. 

 

Styregruppe og Arbejdsgruppe! 
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 SUMMARY 

Evalueringen er en opsamling på de erfaringer, skolerne har fået i deres samarbejde omkring modeller og 
metoder til fastholdelse af unge i sosu-uddannelser. Vi havde følgende mål i projektet: 

 Udvikling af vejledersamarbejdet med henblik på kvalificering og udvikling af tilbudene til unge, 
herunder udvikling af samarbejdet med UU og sagsbehandlersystemet 

 Udvikling af uddannelsessamarbejdet, herunder en model for realkompetencevurdering af 
kompetencer erhvervet på en fri skole 

 Afklaringsforløb 

 Mentorordning  

 Målrettet og let tilgengæligt informationsmateriale 

Projektet har vist, at det er muligt at etablere samarbejde mellem vejledere på tværs af de to skoleformer 
samt med UU. Vejledersamarbejdet har ligeledes vist sig at kvalificere vejledningen til gavn for 
målgruppen af frafaldstruede unge eller unge, der ikke er uddannelsesparate. Én af de væsentlige 
erfaringer i vejledningssamarbejdet er betydningen af og styrken i vejledernes personlige kendskab til 
hinanden og de forskellige skoleformer. En anden væsentlig pointe er, at  vejledningen om og med de 
deltagende elever tager udgangspunkt i individuelle historier, og derfor skal vejledningen også være 
enestående og forskelling.  Det betyder, at den enkelte unge står stærkere og mere afklaret i forhold til at 
opfylde kompetencemålene og har samtidig et bedre grundlag for sit valg af uddannelse.Det er især 
elever med manglende personlige og sociale kompetencer, der har vist sig at have gavn af 
vejledersamarbejdet. Det øgede kendskab til hinandens skoleformer har samtidig betydet, at vejledningen 
generelt har fået en større bredde med mere konkret information. For eleverne har vejledersamarbejdet 
betydet en større tryghed, tillid og en mere troværdig overlevering. Det er muligt at gøre vejledningen 
mere håndgribelig og nærværende.  

Samarbejdet med UU omkring konkrete elever har fungeret godt og har betydet andre muligheder for 
den enkelte unge. Der er kommet nye valgmuligheder for den unge, som derfor  ikke er droppet ud, men 
er blevet i en uddannelsessammenhæng med øje for afklaring og udvikling af kompetencer til uddannelse.   

Uddannelsessamarbejdet har været centreret omkring afklaringsforløbene (brobygning og pitstop) samt 
udvikling af et kompetencepapir på de kompetencer, den unge erhverver sig på en fri skole. Det har vist 
sig, at SoSu-skolen ikke kan give merit på baggrund af det realkompetenceredskab, der er udviklet til 
skoler inden for folkeoplysning. Det dokumenterer ikke konkrete, målbare resultater. Det er til gengæld et 
særdeles brugbart redskab i elevens afklaringsproces og forberedelse til optagelse på en sosu-uddannelse. 
Sammenholdt med SoSu-skolens kompetencemål giver det god basis for en dialog om personlig og sociale 
kompetencer. 

De to afklaringsforløb har begge vist sig at være af stor værdi for eleverne og har opfyldt de mål, skolerne 
har haft med dem. Brobygningsforløbet er medvirkende til at afklare og gøre eleven uddannelsesparat. 
Via brobygningsforløbet har flere elever på højskolen fået øjnene op for et nyt potentielt uddannelsesfelt. 
Pitstopforløbet har vist gode resultater for sosu-eleverne. Pitstoppet betyder, at de stadig er i kontakt 
med SoSu-skolen og ikke mindst, at de fastholder kontakt til det etablerede uddannelsessystem. De får via 
samarbejdet med en fri skole en kvalificeret ekstra chance for at færdiggøre deres uddannelsesforløb. 
Flere af eleverne har ønsket at færdiggøre deres SoSu-forløb med prøve, så de på den måde var parate til 
næste trin i deres uddannelse. Eleverne i pitstop har fået en større selvindsigt og er blevet mere  
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målrettede i forhold til, hvilke kompetencer de skal   

Vores erfaringer er, at der er nye udfordringer og opgaver, der skal løses i både vejleder- og 
uddannelsessamarbejdet, men det er tydeligt, at skolerne komplementerer hinanden og understøtter 
eleverne i deres arbejde på at kunne gennemføre en uddannelse. Samarbejdet gavner de svage elever, 
der skal understøttes for at nå målet om 95%. 

Erfaringerne med mentorordningen er ligeledes gode. Det kvalificerer mentorernes daglige arbejde, at de 
har et mere ingående kendskab til hinanden og de enkelte skoleformer. I projektet har hver skole arbejdet 
ud fra hver deres mentormodel og med forskellige ressourcer til denne opgave. Men der er enighed om, 
at det styrker elevernes udviklingspotentialer og medvirker til at skabe et godt miljø for den enkelte 
mentee.  

Informationsmaterialet er udviklet ud fra et mål om et let tilgængeligt materiale både for den enkelte 
vejledningssøgende og for vejlederne, og er derfor netbaseret. Vi har desværre ikke konkrete resultater 
med anvendelsen af de aktuelle materialer. Det viste sig at være vanskeligt at få elever til at fortælle 
deres historie, og det betyder, at materialet er færdiggjort sent i projektet.  

Alle skoler i projektet og UU har på baggrund af de gode erfaringer aftalt, at de vil fortsætte samarbejdet 
omkring uddannelsessvage unge. Konkret er det aftalt, at skolerne og UU vil samarbejde om en 
konference, hvor alle erhvervsskoler og frie skoler i det østjyske inviteres med henblik på at udbrede 
projekterfaringerne.  
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 PROJEKTPRÆSENTATION 

Baggrunden for projektet er samarbejdet i 2007 mellem skolerne omkring gennemførelsen af for-
projektet ”SoSu og de 4 frie østjyske skoler” (Uddannelsessamarbejde (pulje 1), 3x 3 milioner puljen).  

Konklusionen på dette forprojekt var, at der er konstateret et begrundet behov for at videreudvikle 
samarbejdet mellem de 5 skoler, da undersøgelsen i forprojektet blandt elever på både de frie skoler og 
social- og sundhedsskolen viser, at skolerne i et samarbejde kan tilbyde kvalificerede tilbud til 
frafaldstruede unge ved brobygning, pitstop og mentorordning byggende på vejledersamarbejde samt 
målrettet informations- og vejledningsmateriale.  

Vi er kommet frem til denne konklusion ved interview med elever, som er i målgruppen for projektet. Vi 
har interviewet elever på de frie skoler, som tidligere er droppet ud af en SoSu-uddannelse eller nu er ved 
at afklare, hvad de vil samt elever på SoSu-skolen. Alle elever er præsenteret for skolernes faglighed og 
særlige tilbud samt projektets antagelser om, hvordan skolerne kan medvirke til at sikre gennemførelse af 
en SoSu-uddannelse via tiltag som brobygning, pitstop, mentorordning og vejledersamarbejde.   

I forprojektet identificerede vi følgende relevante indsats- og udviklingsområder:   

 Udvikling af vejledersamarbejdet. Det er vigtigt, at vejledningen er professionel og vejlederne er 
eksperter i målgruppen. Vejlederen skal sikre kongruens i vejledtes tilværelse og sammen med 
eleven finde det rette tilbud. Vejledersamarbejdet tænkes her både mellem de frie skoler og 
social- og sundhedsskolen samt med samarbejde med UU og de kommunale sagsbehandlere.  

 Udvikling af en mentorordning for elever i både brobygning og i pitstop, som en særlig støtte til 
den unge omkring afklaring og sammenhæng.  

 Udvikling af vejledningsmateriale og informationsmateriale om fastholdelse af unge i SoSu-
uddannelser. Hovedsigtet med dette materiale er, at det skal være let tilgængeligt og kunne 
bruges i et interaktivt samspil mellem den unge og dennes vejleder og/eller sagsbehandler.  

 

Formål 
Projektets formål er at udvikle og kvalificere samarbejdet mellem de 4 frie skoler i Østjylland og Århus 
Social- og Sundhedsskole med henblik på at sikre unge uden ungdomsuddannelse optimale 
forudsætninger for at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse og hermed være medvirkende til at 
opfylde målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse.  

Mål 
Projektet har 4 overordnede mål: 

1. Fremme uddannelsessamarbejdet med henblik på kvalitetsudvikling og -forbedring af tilbudene til 
unge, som har vanskeligt ved at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse (best practice).  

a. Udvikling af vejledersamarbejder mellem de 3 højskoler, Linieskolen og Århus Social- og 
Sundhedsskole  

b. Udvikling af vejledersamarbejdet mellem de 5 skoler og UU i Århus, Odder, Favrskov og 
Samsø Kommune 

c. Model for anerkendelse af elevernes realkompetencer erhvervet på Linieskolen og 
højskolerne – Udvikling af Kompetencepapir 

2. Udvikling af en mentorordning skræddersyet til målgruppen af unge, som har svært ved at 
komme i gang med eller har brug for at blive fastholdt i en SoSu-uddannelse 

3. Udvikling af et afklaringsforløb som forberedelse til en SoSu-uddannelse samt praktikforløb for 
elever fra de frie skoler på SoSu-skolen under satspuljen om kombinationsforløb 
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4. Udvikling af målrettet informations- og vejledningsmateriale. Materialet udvikles, så det kan 
anvendes web-baseret på de enkelte skolers hjemmesider, da det betyder en øget tilgængelighed. 
Det vil gælde både i vejledningsøjemed og i informationssøgning. Samtidig betyder det, at det er 
let og billigt at opdatere og vedligeholde. 

 
I projektet har vi arbejdet udfra målsætningen om at udvikle modeller og metoder til fastholdelse af unge 
i en SoSu-uddannelse ved forberedelse af dem, som ønsker at starte på en social- og sundhedsuddannelse 
og fastholdelse af dem, som er i gang med en social- og sundhedsuddannelse ved at videreudvikle på 
skolernes særlige gunstige miljøer og kompetencer til at understøtte den enkelte unges personlige, 
sociale og faglige kompetencer før, under og efter opholdet på en af de frie skoler. 

Projektorganisering 
Projektet har været organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Det daglige arbejde har 
været styret af projektlederen i samarbejde med projektkoordinatoren i et tæt samarbejde med 
Arbejdsgruppen. 
  
Styregruppe 
Styregruppen har været sammensat af ledelsesrepræsentant fra alle 4 skoler samt en repræsentant 
fra UU Århus Kommune.  Styregruppen har fungeret som retningsgiver samt sparringspartner for 
Arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppen 
I Arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra alle 4 skoler. Alle skoler har haft en vejleder med i 
gruppen og SoSu Århus har undervejs i projektet knyttet en af skolens mentorer fra Grundforløbet på. 
Derudover har projektkoordinatoren været en del af Arbejdsgruppen.   
Arbejdsgruppen har naturligt været projektets krumtap, da det er her, vejlederne har haft deres møde- og 
dialogforum. 

 
Ændringer i projektet 
Allerede tidligt i projektet viste det sig, at Samsø Højskole på grund af langtidssygemelding ikke havde det 
fornødne personalemæssige overskud til at være aktive i projektet. Samsø Højskole besluttede i 
december 2008, at det var nødvendigt at trække sig helt som projektdeltager. Der har været forståelse for 
denne ændring i projektets styregruppe på grund af de foreliggende omstændigheder, men det ville 
selvfølgelig have været en spændende dimension fortsat at have Samsø Højskole med, da skolen 
repræsenterer et særligt fokus på livsstil og omlægning af livsførelse i forhold til kost og motion. Målet var 
at afprøve, hvordan forskellige skoletyper kunne håndtere forskellige problematikker hos eleverne. 
Derudover mistede vi en spændende dimension omkring afstand til en fri skole, da et pitstop på Samsø 
formodentlig ville have stillet anderledes udfordringer til en elev og dermed givet andre erfaringer. 

En andet væsentlig ændring og også udfordring i projektet har været problemer med rekruttering af 
elever, specielt i projektets første periode. Dette har haft betydning for den processuelle udvikling, der 
skulle være bærende for udvikling af metoder og modeller i projektet. Tanken var fra starten, at eleverne 
og deres udvikling skulle danne grundlag for en løbende udvikling og tilpasning af metoder og modeller i 
forhold til de opstillede mål. Dette er desværre ikke lykkedes helt.  Det har fra starten været tanken at 
arbejde ud fra en model baseret på Inspirationsgrupper (vejledere, sagsbehandlere og elever) koblet med 
et interviewskema baseret på  Før – Under –Efter som grundlag for udviklingsarbejdet og 
erfaringsarbejdet med de enkelte elever. 

I evalueringen sætter vi  fokus på vejledersamarbejdet, uddannelsessamarbejdet, mentorordning, 
afklaringsforløb samt informationsmateriale målrettet potentielle elever, vejledere i alle skoleregier og 
sagsbehandlere.  

Projektet har endvidere været en del af den eksterne evaluering af 3 x 3 projekterne. 
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 ELEVGRUNDLAG  

Nedenstående oversigt omfatter de elever, der har deltaget i projektet. Oversigten viser, hvilken ordning 
eleverne hver især har deltaget under samt den enkelte elevs status ved projektets afslutning. 

Udover disse 20 elever har der undervejs været involveret andre elever fra de deltagende skoler. Det 
drejer sig blandt andet om elever, der har deltaget i fokusgruppesamtaler og elever i vejlening, som af 
forskellige årsager ikke har ønsket at indgå i en af projektets ordninger. Der har i alt været 40 elever 
involveret. 

 

Elevmålgruppe Brobygning Pitstop Mentor-

forløb 

Vejledningsforløb Status efter forløb 

Elev  a/ elevgr. 3 x    10. kl. husholdningsskole 

Elev b/ elevgr. 3 x    Grundforløb på SoSu-skole 

Elev  C/ elevgr. 3 x    Grundforløb på SoSu-skole 

Elev d/ elevgr. 3 x    Grundforløb på SoSu-skole 

Elev  e/ elevgr. 3  X X  Afslutter grundforløbet 
med eksamen dec. 2009. 
Fortsætter på Linieskolen 
til sommer 2010 

Elev  f/ elevgr. 3  X X  Fortsætter på Linieskolen. 
Orlov fra pædagogisk 
assistent-udd. 

Elev  g/ elevgr. 3 X (praktik)  X  Er i arbejde med henblik 
på en tilbagevenden til 
Grundforløbet 2010 og 
færdiggørelse af dette 

Elev  h/ elevgr.2-
3 

 X X  Er i professionel 
behandling, etableret i 
forlængelse af 
højskoleophold 

Elev I/ elevgr. 2 -3  x    Søgt pædagogisk assistent 

Elev j / elevgr. 2-3 x    Optaget på SoSu-hjælper 

Elev k/ elevgr. 3 x    Søgt pædagogisk assistent 

Elev l/ elevgr. 3 x    Søgt SoSu-hjælper 

Elev m/elevgr. 3 x    Søgt Grundforløb 

Elev n /elevgr. 1 x    Søgt SoSu-hjælper 

Elev o/ elevgr. 2-
3 

x    Ikke klar endnu 

Elev p/ elevgr. 2-
3 

x    Ikke klar endnu 

Elev q/ elevgr. 3 x    Ikke klar endnu 

Elev r/elevgr. 1-3 x    Søger HF 

Elev s/ elevgr. 2-3 x    Søgt pædagogisk assistent 

Elev t/ elevgr. 2-3  x x  Afslutter Grundforløbet 
med eksamen dec 2009 
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 VEJLEDERSAMARBEJDE 
 
Omdrejningspunktet i projektsamarbejdet har været vejledersamarbejdet mellem de 4 skoler omkring 
udvikling af modeller og erfaringer for fastholdelse. Der har været et særligt fokus i vejledersamarbejdet 
omkring udbygning af kendskabet dels til hinanden som skolesystemer og hvilke særlige tilbud og fordele 
den enkelte skole kan have til de givne elevmålgrupper og dels personligt til hinanden som vejledere. 
Gennem hele projektet har alle vejledere haft fokus på, hvordan den enkelte elev gennem støtte og 
vejledning til uddannelse opnår de relevante faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. I projektet har alle vejledere ligeledes været optaget af at udnytte, 
at skolerne tilsammen repræsenterer både en faglig differentieret vifte af tilbud, og at de frie skoler kan 
tilbyde eleverne et trygt og rummeligt miljø, hvor den enkelte kan udvikle sig ikke mindst personligt og 
socialt. Eleverne fra de frie skoler har haft udbytte af at kunne komme på SoSu-skolen i forbindelse med 
afklaring og forberedelse til deres videre uddannelsesplaner.  

Alle skolers vejledere har i projektet sammen med relevante og potentielle elever haft stort udbytte af at 
kunne tage eleverne med på besøg i sammenhæng med skolens øvrige vejledning. De elever, der har 
været i enten pitstop eller i brobygning, har ligeledes haft stort udbytte af, at vejlederne har haft et 
samarbejde med og omkring den konkrete elev, når denne har deltaget i undervisning  på en anden skole. 

Vejledersamarbejdet har fungeret upåklageligt gennem hele projektet og alle skoler har været meget 
engagerede og åbne for at modtage eller henvise elever, og der er virkelig blevet flyttet grænser internt 
på skolerne for at kunne rumme projektets elever og ikke mindst medvirke til, at alle har fået et 
kvalificeret ophold. Dette arbejde er ikke mindst båret af den enkelte skoles vejleder, hvorfor det også er 
en væsentlig konklusion, at disse elever har brug for en meget tæt og personlig støtte og vejledning fra en 
kompetent og professionel vejleder, men også en vejleder, der tør sætte sin egen person i spil og tør gå 
nye veje. Uden dette personlige commitment og brug af ekstarordinære ressourcer var projektet ikke 
nået dertil, hvor flere elever trods alt har flyttet sig i forhold til udgangspunktet.   

Inden en nærmere opsamling på erfaringerne præsenteres elevgruppen.  

Elev – målgrupper 

Projektet har valgt at bruge elevdefinitionerne fra den eksterne evalueringsrapport om 3 x 3 projekterne, 
hvor der opereres med 3 elevkategorier.  
 
Elevgruppe 1 er karakteriseret ved de klassiske højskoleelever, der har brug for afklaring og en pause i 
deres uddanelsesforløb. Forventningerne til højskoleopholdet er, at de kan udvikle nye/flere sociale  
kompetencer og tilegne sig nye kompetencer, ikke mindst inden for det kreative felt.  

Projektet har ikke haft specielt fokus på denne elevgruppe, da ingen af dem har set SoSu-uddannelserne 
som en kommende uddannelsesmulighed. Dog har flere fra denne elevkategori indgået i en af 
Inspirationsgrupperne, hvilket understøttede oplevelsen af, at denne målgruppe ikke er potentiel i forhold 
til projektet. 

Elevgruppe 2 er ligeledes karakteriseret ved ressourcestærke unge, som har brug for et højskoleophold 
for at samle point til det videre studie, som igen ikke omfatter SoSu-uddannelser i elevgruppens 
nuværende udviklingsperspektiv. Igen er disse repræsenteret i Inspirationsgruppen omkring 
Brobygningsforløb, men uden at det er kommet videre.  

Elevgruppe 2  repræsenterer desuden endnu en kategori af unge, der har et særligt behov for fleksible 
forløb og støtte for at nå i mål med en ungdomsuddannelse. Flere af projektets elever er hjemhørende i 
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denne kategori og har været i brobygning eller været potentielle elever til et sådant forløb. I arbejdet med 
denne elevkategori har vejlederne oplevet, at de unge ofte har meget svært ved at turde tale om deres 
konkrete ønsker og behov omkring uddannelse, specielt i relation til en SoSu-uddannelse. Vejlederne 
konkluderer, at det er tabu-belagt for flere af eleverne offentligt at nævne, at de i fremtiden ønsker at 
tage en SoSu-uddannelse og de samme elever har svært ved at tage direkte kontakt til skolernes vejledere 
for at få vejledning og støtte til dette fremtidsønske. Dette kan skyldes, at eleverne oplever prestigetab i 
forhold til de øvrige fra elevgruppe 2, som i kraft af deres ressourcer sætter dagsordenen. Det bestyrker 
også den velkendte tendens, at der ikke er prestige i at tage en SoSu-uddannelse blandt en del af de unge.   

Det har været en udfordring for vejlederne på de frie skoler at få kontakt med og komme i dialog med 
denne del af eleverne. Erfaringerne fra projektet er åbenlyse, at der netop hos denne del er et stort behov 
for vejledning og nye veje.  

Elevgruppe 3 er karakteriseret ved at mangle både faglige og sociale kompetencer. Vi har samtidig i 
projektet erfaret, at der er store personlige udfordringer for flere i denne målgruppen. Vi har mødt 
målgruppen i både pitstop og brobygning, og disse elever har klart haft et stort behov for at have et tæt 
samarbejde med og støtte fra vejledere fra både SoSu-skole og den frie skole. Disse elever har omvendt 
en klar udmelding om, at en SoSu-uddannelse er en mulighed i deres fremtidige uddannelsesvalg.  

Projektet har støttet disse elever i afklaring via et brobygningsforløb, og for de elever, der har været i 
pitstop, har det været med til at udvikle dem både personligt og socialt. Disse kompetencer har været 
vægtet højere end det faglige, men for flere elever har det efterfølgende vist sig, at denne personlige 
udvikling har åbnet op for en større faglig motivation.  

En erfaring omkring højskoleeleverne specielt i gruppe 3 er, at gruppen har svært ved at italesætte sig 
selv, og at de er uvante med selvevaluering. Dette gælder ikke mindst for den svage elevgruppe i  mødet 
med  kulturen i højskolen. Det er svært at indgå, svært at mærke, hvor kæden hopper af for dem, og 
selvindsigt er en udfordring for denne elevgruppe. Der er alt for meget” støj” omkring disse elever, og de 
er på mange måder meget komplekse, og  det er en erfaring, at denne elevgruppe fylder på højskolerne.  
Vejlederen på Linieskolen har ikke oplevet de samme udfordringer i elevgruppen. De kender denne 
elevgruppe, og den har altid været der, selv om der måske er kommet flere.  

Specielt mødet med elevgruppe 3 har været en udfordring for den traditionelle højskole. Det er en ny 
elevtype og en elevtype, der udfordrer højskolen og højskolens vejledning på godt og ondt. Omvendt er 
denne elevgruppe kendt af specielt Linieskolen, som har en stor elevgruppe i denne kategori, og som er 
vant til at håndtere elever med specialpædagogiske krav til metodik og pædagogik. Det er ikke en ny 
udfordring, som kan ødelægge et ellers godt pædagogisk tilbud. Det samme gælder for Egmont Højskolen, 
som også altid har haft en større bredde i deres elevgrundlag. 

En vigtig konklusion er derfor, at der er elever, som vejleder- , mentor og uddanelsessamarbejde ikke kan 
hjælpe videre, primært fordi der er helt personlige problemer og  barrierer, som skolesystemerne 
erkender er uden for deres kompetence at kunne og skulle tage hånd om, da det kræver professionel 
behandling. 

I projektet har vi desuden været i kontakt med potentielle elever fra SoSu-skolen, som af forskellige 
årsager har fravalgt tilbuddet om at indgå i projektets tilbud. Disse elever er typisk blevet spottet af 
vejledere, mentorer eller praktikansvarlige. Hovedparten af disse har valgt at indgå i en dialog omkring 
muligheder for dem personligt, men har så efterfølgende takket nej til at komme i f.eks. et pitstop, 
desuagtet at det tydeligt ville være et realistisk tilbud, og at de derved ville kunne øge deres muligheder 
for at komme igennem deres uddannelsesforløb. Eleverne har alle været gruppe 3. Vi har drøftet, om der 
kunne være en anden tilgang rent vejledningsmetodisk, eller om deres reaktion er forventelig, da det 
svarer til deres normale handlingsmønster, der har medført, at de ikke kunne fortsætte på deres 
uddannelse. Umiddelbart hælder vi mest til det sidste kombineret med, at disse elever ikke var parate til 
at flytte til en højskole.  
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I løbet af projektet har vi identificeret disse barrierer hos deltagere, som kunne være potentielle elever til 
pitstop-forløb: villighed til at flytte hjemmefra eller fra egen lejlighed/værelse, kæreste – fastholder især 
pigerne, ikke klar til skoleophold på grund af store personlige og psykiske problemer. Disse barrierer er for 
nogle af eleverne så store, at det ikke er lykkedes trods ihærdig indsats fra vejleder/mentor at flytte dem 
og få dem til at se på nye muligheder. Desværre ligger mange af disse elevers personlige problemer 
indbygget i netop de barrierer, der stopper dem i nye forløb.  
 
En erfaring fra projektet omkring elevgrupper og deres åbenhed omkring valg af SoSu-uddannelser er en 
konstateret forskel på højskolernes og Linieskolens elever. På Linieskolen oplever man aldrig, at det er 
tabu at snakke om SoSu-uddannelse, tværtimod. Dette kan skyldes, at skolen tilbyder linier, der målretter 
sig området og dermed er med til at afklare endeligt, om det er det rette valg af uddannelse og at den 
typiske elev ikke er bogligt stærk. 
 
Elever i projektet 
I projektet har der været  16 elever i forbindelse med brobygningsforløb, og  4 elever i et pitstopforløb. 
Derudover har der været 5 elever på højskole i forbindelse med mentor-projekt. Antallet af potentielle 
elever, som vi har haft dialog med er på ca.  15. I alt har der været  40 elever .  
 
Det skal bemærkes, at der har været elever i brobygning samt elever i pitstop-forløb på Linieskolen og 
Odder Højskole.  Der har ingen konkrete elever været fra Egmont Højskolen, og dette kan skyldes  
Egmonts særlige profil som højskole. Her er det naturligt, at mange af eleverne vælger et arbejde i 
omsorg og plejesektoren efterfølgende, da de formodentlig allerede er motiveret herfor ved valg af 
højskole.  Det være sig alt fra læge til ergoterapeut, fra lærer til SoSu-assistent eller pædagog. Flere af 
Egmont Højskolens elever søger derfor uden yderligere vejledning denne vej. 
En følge af projektet på Egmont har været, at vejleders kolleger er blevet mere opmærksomme på 
vejledning omkring SoSu-uddannelser og har kunnet sende eleverne hen til vejlederen, hvis de ønskede at 
tage en uddannelse på SOSU skolen, og dette har haft en betydning for disse højskoleelever. Det har givet 
mulighed for at drøfte uddannelse, krav og forventninger. Men der har ikke været konstateret behov for 
noget brobygningsforløb.Der har ligeledes ikke været et ønske fra SoSu-eleverne om at komme i et 
pitstop-forløb på Egmont. Det har måske været for stor en udfordring i forhold til deres egne 
problemstillinger.  
 
I inspirationsgrupperne har deltaget elever fra alle skoler.  

 
Erfaringer fra vejlederne omkring vejledersamarbejdet 
I det følgende er samlet erfaringer fra de deltagende skolesystemernes vejledere, set ud fra perspektivet: 
Hvad har jeg lært som vejleder, og hvilken betydning har vejledersamarbejdet i forhold til 
uddannelsesforberedelse og fastholdelse i uddannelse? Nedentående er vist de enkelte vejlederes 
personlige kommentarer til ovennævnte spørgsmål. 
 
De frie skoler:  
Som vejleder har jeg fremfor alt lært, hvor vigtigt det personlige møde er for et samarbejde. Et frugtbart 
samarbejde kan kun være ordentligt og forpligtende, såfremt man har mødt hinanden og gerne har 
opbygget et fortroligt forhold til hinanden. Dette personlige kendskab og relation til hinanden betyder, at 
jeg som vejleder virker mere overbevisende over for eleven , og dermed kan jeg  give større tryghed i og 
med at jeg kan referere til en vejleder, som man selv er på fornavn med. Til gruppen af unge i projektet  er 
det en klar opfattelse, at tryghed, tillid og overlevering er særligt vigtig.   

Derudover er det vigtigt som vejleder at have set og følt stedet, så man bedre forstår, hvad eleverne i 
elevgruppe 2 og ikke mindst 3 kan have af følelser, når de møder en stor erhvervsskole. Som vejleder  
vidste jeg godt, at SoSu-skolen i Århus var stor! Men den er virkelig stor. Jeg kan nu godt forstå, at mange 
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elever kan føle sig ’fortabte’. Det giver mere mening at tage den snak med den unge på forhånd om 
forventninger og muligheder på uddannelsesstedet, når man selv har oplevet stedet. Vejledningen bliver 
mere troværdig og personlig.  
 
Vejlerperspektivet er klart blevet forandret og blevet meget bredere i forbindelse med projektet både på 
det vejledningsfaglige og det helt personlige plan. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan elevernes 
styrker/svagheder harmonerer med SoSu-skolens (alle erhvervsskolers!) forventninger til optagne elever 
og kan derfor være mere præcis i konkret vejledning, og at jeg er opmærksom på potentielle SoSu-elever.  
Samtidig har samarbejdet skolerne imellem også sat fokus på de andre frie skoler, som normalt ikke er 
med i højskolens vejledningsoptik. 
 
En vigtigt pointe er den personlige erfaring hos vejlederen. Som vejleder på en højskole er 
erhversskolesystemet på mange måder ukendt land, og dette har en betydning i vejledningen. Egen 
sociale baggrund og samarbejdet med ressourcestærke elever har været holdningsdannende for 
vejlederrollen, så projektet har været en udfordring for mine fordomme, og jeg kan se samme tendens 
hos mange af mine kolleger, så her er basis for fortsat forandringer, så der kan komme fokus på 
erhvervskolernes gode historier og de kan komme med i det ”fine” selskab.  
En vigtig erfaring fra samarbejdet med de elever, der uden særlig vejledningsinsats har søgt til SoSu-
skolen, er at de tilkendegiver, at ”der er flere ting i jobbet som assistent/hjælper, som de ikke længere er 
bekymrede for”. De har via opholdet fået styket forestillingen om egne færdigheder og nedbrudt 
personlige barrierer i forhold til at arbejde i fysisk tæt relation til andre. Udfordringen er uden tvivl at give 
den unge en fornemmelse af, at en SoSu-uddannelse OGSÅ er en værdig uddannelse.  

Social- og Sundhedsskolen  

Styrken i projektet ligger i udviklingen af samarbejdet og netværket mellem forskellige vejledere på 
ungdomsuddannelsen, højskolen og i UU og mentorer, som har tæt faglig kontakt og kender til hinandens 
områder. Det personlige kendskab til hinanden har bestemt en høj værdi, da det styrker og letter 
kommunikationen mellem skolernes vejledere. 

Ungdomsuddannelserne, især erhvervsrettede, optager flere unge, som af forskellige årsager har 
problemer med at gennemføre et uddannelsesforløb. Ofte resulterer dette i et frafald fra uddannelsen, 
som dels opleves som (endnu) en negativ erfaring fra den unges side, dels er taxametermæssigt 
problematisk for uddannelsesstedet og ikke mindst er hindrende for målsætningen om, at 95 % af en 
årgang skal have en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 
 
Muligheden for at stoppe op og genopbygge den unges selvtillid og tro på sig selv parallelt med en 
styrkelse af den unges kompetencer via et højskoleforløb/ophold på HH-skole kan ikke overvurderes. 
Erfaringen har været, at den enkelte unge ikke på samme måde oplever at være færdig med uddannelsen 
uden mulighed for at genoptage denne, men efter et sådant ”pit stop” styrket kan genoptage sin 
uddannelse og gennemføre denne. For at kunne gøre dette, er det vigtigt som vejleder og mentor at være 
tæt på den unge for i tide at opfange og reagere på de signaler, der ofte fører til frafald – eksempelvis 
stigende fravær, manglende engagement i uddannelsen m.m. 

Et stærkt vejledersamarbejde betyder desuden, at den unge via et højskoleophold får fokus på at styrke 
bestemte kompetencer, som er vigtige, før man starter på en ungdomsuddannelse. I projektet har 
erfaringen også været, at højskoleelever/HH-elever gennem et tæt vejledersamarbejde, bl.a. med besøg 
på uddannelsen og gennem deltagelse i ”brobygnings aktiviteter” kan få afklaret, hvilke særlige 
kompetencekrav der er forud for optagelse på ungdomsuddannelsen. Det betyder, at den unge i 
forbindelse med optag på uddannelsen vil stå langt stærkere, dels i forhold til at opfylde 
kompetencemålene, men ikke mindst i forhold til at være godt afklaret om uddannelsesvalg med deraf 
følgende større sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen. 
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Vejledersamarbejde  - UU og sagsbehandlersystemet 
Vejledersamarbejdet med UU og sagbehandlere har fået en anden drejning i projektet end oprindeligt   
planlagt i projektbeskrivelsen. Oprindeligt var projektet baseret på et tæt samspil med UU og 
sagsbehandlersystemet omkring både udvikling og erfaringsopsamling generelt samt konkrete elever i 
projektet. Samarbejdet med UU har fungeret rigtigt godt omkring konkrete elever, specielt har der været 
et godt samarbejde omkring Kombinationsforløb mellem højskoler og erhvervsskoler målrettet 
frafaldstruede elever. Denne mulighed har været benyttet i projektet specielt i et samarbejde mellem 
Odder Højskole og Århus Social- og Sundhedskole og ordningen falder fint i tråd med dette projekts 
formål. Et resultat af projektet er, at samarbejdet med UU er blevet udvidet, og  skolerne oplever, at UU 
har fået en større opmærksomhed på, at de frie skoler har en vigtig rolle i de unges fremtid.  

Set fra skolernes optik ville det forenkle samarbejdet omkring den enkelte unge med særlige behov, hvis 
det økonomiske spørgsmål såsom underhold og ophold kunne placeres direkte i relation til UU. UU ville så  
kunne se på en samlet løsning, der kunne tilgodese den unges gennemførelse af uddannelse ud fra 
konkrete støttebehov uden indblading af flere instanser omkring økonomien. Et andet tiltag, som kunne 
gøre det mere smidigt for unge med særlige behov, vil være at gøre ophold på frie skoler SU-berettiget.  
Dermed ville et ophold på en fri skole nemmere være en naturlig del af den unges uddannelsesplan med 
henblik på en given ungdomsuddannelse. Vejledningsarbejdet ville dermed kunne gøres lettere og mere 
målrettet.  

Vi må erkende, at projektet har været for snævert defineret i forhold til at etablere et overordnet tættere 
samarbejde mellem UU, sagsbehandlere og skolerne i projektet. Dette skyldes, at projektet kun har haft 
fokus på unge, der har ønsket uddannelse inden for SoSu-uddannelserne, og det er UU’s erfaring, at det 
er en meget lille procentdel, der er i denne målgruppe. Derfor har både UU og sagsbehandlersystemet 
måttet prioritere de ressourcer, de har afsat til projektsamarbejder. Det anbefales derfor, at projekter 
fremover fokuserer bredere og inddrager alle erhvervsskoler. UU-vejlederne har i deres daglige arbejde 
været opmærksomme på projektets muligheder og har ligeledes brugt de informationsmaterialer, der er 
udarbejdet.  

UU Århus har via en aktiv deltagelse i Styregruppen bidraget med relevant og inspirerende sparring og 
input til Arbejdsgruppens arbejde, og  deltog desuden med vejlederrepræsentanter i projektets temadag. 
Og som nævnt har der været positive erfaringer med samarbejdet omkring de enkelte elever med UU-
vejledere.  

En pointe i vejledersamarbejdet om og med de deltagende elever er, at alle historierne er forskellige, så 
der er derfor heller ikke her en fast opskrift på succes. Vejledningen er derfor altid enestående og 
forskellig. 



Side 15 
 

 

 UDDANNELSESSAMARBEJDE 
 
Uddannelsessamarbejdet hænger naturligvis tæt sammen med vejledersamarbejdet, da det er vejlederne, 
der har tegnet uddanelsessamarbejdet. Uddannelsessamarbejdet har omhandlet brobygning, pitstop 
samt muligheder for merit på baggrund af individuel kompetencevurdering af forløb på de frie skoler.  
 
Specielt har de frie skoler haft en stor interesse i at få undersøgt mulighederne for et kompetencepapir til 
brug for elevens optagelse på en erhvervsuddannelse.  
 
UVM har udarbejdet et redskab til realkompetencebeskrivelse af de kompetencer, en elev erhverver via 
et ophold på en højskole eller en HH-skole(se www.realkompetence-folkeoplysning.dk). Det materiale, 
den enkelte elev får via denne kompetencebeskrivelse, har været baggrund for en vurdering i forhold til 
brobygning og optagelse på en SoSu-uddannelse.  
 
Det internet baserede afklaringsværktøj får eleven til at beskrive sig selv i forhold til følgende 
kompetencer: sociale, lærings, kreative-innovative, kommunikative, selvledelse, interkulturelle og IT-
kompetencer.  
 
Konklusionen er, at værkstøjet ikke direkte kan bruges i forbindelse med optagelse på en SoSu-
uddannelse, hvis målet er at søge godskrivning og merit for dele af uddannelsen. SoSu-skolen finder det 
for uhåndterbart, at det bygger på selvvurdering og ikke dokumenterer konkrete målbare kompetencer. 
Det kan derimod være et brugbart værktøj i en brobygningsproces, hvor eleven via afklaringsprocessen 
kan forberede sig på de krav og forventninger SoSu-skolen vil stille til den kommende elev. Det er i 
forlængelse heraf godt, at de frie skolers vejledere også er bekendte med disse forventninger. Det gør 
vejledningsprocessen meget mere kvalificeret, og det betyder, at der kan arbejdes målrettet med 
tilrettelæggelse af et brobygningsforløb for den enkelte elev. SoSu-skolen anerkender, at 
kompetencepapiret giver et godt bedømmelsesgrundlag og oplæg til dialog i forbindelse med, at de 
personlige og sociale kompetencer hos en ansøger skal vurderes.   
 
For vejlederne på de frie skoler har arbejdet med dette kompetencepapir været en øjenåbner i relation til 
pædagogiske og metodiske overvejelser omkring afklaring og ”klargøring” af elever på vej til uddannelse.  
 
Papiret har afgjort en væsentlig betydning men kan blot ikke give direkte merit. Erfaringerne fra 
uddannelsessamarbejdet viser, at der skal være et indgående samarbejde mellem den frie skole og SoSu-
skolen omkring og med den enkelte elev og dennes udvikling, afstemning af forventninger og 
målbeskrivelse for kommende uddannelse. Dette arbejde kan for de frie skoler indgå i et samarbejde 
omkring elevens uddannelsesplan. Det er vigtigt, at den enkelte elev får en fornemmelse af uddannelsen 
og uddannelsesstedet samtidig med, at kompetencemålene bliver gjort operationelle for eleven, 
herunder er det specielt vigtigt også at have fokus på læse/staveproblemer og i samarbejdet få vist, hvilke 
hjælpemuligheder der er under SoSu-uddannelsen.  

På samme måde danner kompetencepapiret og kompetencemålene grundlag for samarbejdet med 
eleven i et pitstopforløb, hvor der kan opstilles særlige fokuspunkter.  

Etikken i dette samarbejde er alfa og omega! Det er naturligvis god vejledningsetik, at eleven skal være 
indforstået, og samarbejdet skal naturligvis foregå mellem elev og vejledere fra de implicerede 
skoleformer.  

http://www.realkompetence-folkeoplysning.dk/
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Der er beskrevne kompetencemål for SoSu-forløb, som vil være styrende for, hvad en elev skal opfylde for 
at være parat til start – og forhåbentlig så parat, at der er basis for at gennemføre uddannelsesforløbet. 
Dette ses i bilag 3. 
 
I forbindelse med uddannelsessamarbejdet har vi i projektet især været optaget af 95 % -målsætningen, 
og ikke mindst, hvilke udfordringer dette giver til skolesystemerne, og hvordan uddannelsessamarbejdet 
kan medvirke til at nå de 95 %. 
 
Især for de frie skoler er det en ny tilgang i deres værdigrundlag, at der fokuseres meget på det faglige og 
uddannelsesmæssige aspekt, herunder at disse skoleformer f.eks også har fået et realkompetence-
værktøj.  
 
Vi kan konkludere at skoleformerne komplementerer hinanden særdeles godt i forhold til den nævnte 
målsætning om 95%, at skolerne sammen kan løfte og støtte de elever, der har særlige behov. Projektet 
har også vist, at det betyder nye udfordringer for skolerne, og projektet har medvirket til at give nye 
erkendelser om, at der skal andre pædagogiske metoder til inden for de frie skoler, hvis og når de skal 
bidrage til målsætningen om, at 95 % af alle skal have en ungdomsuddannelse. I denne sammenhæng er 
det igen væsentligt at fremhæve de erkendelser, der er sket for vejlederne på specielt højskolerne 
omkring det hele uddannelsessystem. Projektet har været øjenåbneren for, at der er andet  og mere end 
gymnasiale uddannelser og hermed biver vejledningen mere optimal for målgrupperne, som efterhånden 
ændres over mod flere elever, hvis kompetencer er mere målrettet erhvervskolesystemet og med særlige 
behov for støtte. 

Målet med uddannelsessamarbejdet er at gøre eleven parat til at vælge og starte sit uddannelsesforløb på 
et velovervejet og afklaret grundlag. Uddannelsessamarbejdet danner basis for et opstøttende tiltag for 
sårbare elever, der netop sikrer, at eleven forbliver i uddannelse – og altså ikke falder fra. Vi har 2 
eksempler på dette fra grundforløbet på SoSu-skolen. De pågældende færdiggør deres grundforløb 
samtidig med, at eleverne er på Linieskolen for at få ro og styr på forskellige problemstillinger i deres eget 
liv. Det epokegørende i denne sammenhæng er, at eleverne derved fastholder deres kontakt til det 
formelle uddannelsessystem og får færdiggjort en uddannelse, således at de er klar til næste trin i deres 
uddannelsesforløb. Et nederlag (til?) vendes dermed til en succes og et springbræt for den unge. 
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 AFKLARINGSFORLØB 

I projektet har vi været optaget af to typer afklaringsforløb til forebyggelse af frafald blandt elever.  

Det ene forløb er brobygning, som vi har defineret som et forløb for elever på en af de frie skoler 
målrettet en afklaring og forberedelse til at starte på en SoSu-uddannelse. Forløbet skal afklare den 
enkelte unge i sit valg af kommende uddannelse, og skal derfor kunne give et  så realistisk indblik som 
muligt i såvel SoSu-uddannelsens indhold, form, metodik, læringsforståelse som det efterfølgende 
jobområde. Eleven skal via brobygningsforløbet både kunne afklare og forberede sig i forhold til 
personlige, sociale og faglige kompetencer. Vejledningsamarbejdet medvirker til at afdække, hvilke 
kompetencer der skal arbejdes med. I brobygningsforløbet er realkompetencepapiret i sammenhæng 
med SoSu-uddannelsens kompetencemål vigtige pejlemærker og redskaber for både den unge og for 
vejlederne. Et andet væsentligt aspekt i brobygningsforløbet er muligheden for at kunne deltage i 
undervisningen og opleve undervisningsmiljøet, kravene og se mulighederne for f.eks. special pædagogisk 
støtte. Endelig er der muligheden for praktik og opsamling på dette sammen med SoSu-skolens vejledere.  

I projektet har der været både elever i brobygning på SoSu-skolen og elever, der har været i kontakt med 
SoSu-skolens vejledere i samarbejde med vejlederen på den frie skole. Der er ingen tvivl om, at effekten 
og udbyttet for eleverne har været gode, og at det har medvirket til en øget bevidsthed og afklaring om 
fremtidige uddannelsesønsker.  

På Odder Højskole har der ud over elever med ønske om en SoSu-uddannelse også været elever, som er 
blevet guidet og har fået mulighed for afklaring via et brobygningsamarbejde. Disse elever har ikke 
udtrykt ønske og behov for at benytte sig af muligheden for at deltage i undervisningen på SoSu.skolen 
som et led i deres brobygning. En medvirkende årsag hertil er, at eleverne på højskolen oftest ønsker at 
følge deres fag, og derfor har svært ved at se sig ind i en hel ny sammenhæng på grund af længden på et 
højskoleophold.  

Det andet forløb er pitstop. Pitstop er et tilbud til frafaldstruede elever på SoSu-uddannelser, som via et 
forløb på enten en højskole eller Linieskolen har mulighed for at arbejde med de personlige og faglige 
forhold, der er medvirkende til, at eleven ikke magter at gennemføre sin SoSu-uddannelse. Pitstoppet 
bygger ligesom brobygningsforløbet på et tæt samarbejde mellem eleven og vejlederne og igen bruges 
kompetencepapirerne som et pejlemærke for indholdet i den enkeltes forløb.  

I projektet har vi haft fokus på elever både på grunduddannelserne og på grundforløbet. Det har dog vist 
sig, at de elever fra grunduddannelserne, som var potentielle til et pitstop, har valgt at stoppe deres 
uddannelsesforløb helt. En enkelt valgte at gå på VUC med henblik på senere uddannelse til sygeplejerske. 
Vejlederne har virkelig forsøgt at gøre en stor indsats over for disse potentielle elever, hvis 
problemstillinger tydeligt bar præg af personlige og sociale faktorer, som kunne være støttet og afhjulpet 
via et pitstop, og som kunne have betydet, at eleven fortsat havde tilknytning til det formelle 
uddannelsessystem og dermed lettere kunne være kommet i gang igen. Det er vejledernes vurdering, at 
disse elever i høj grad har manglet selvindsigt og et realistisk syn på, hvordan de kunne nå et 
uddannelsesmål. Barriererne har desuden været omkring det at skulle flytte. For to af eleverne har der 
været tale om, at der var en positiv opbakning fra henholdsvis UU og fra et andet kommunalt projekt, så 
det har ikke handlet om økonomien som en barriere.  

I det efterfølgende er der eksempler på, hvilken effekt  afklaringsforløbene kan have i forbindelse med 
elevens efterfølgende SoSu-uddannelse 
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På Social- og Sundhedsskolens grundforløb oplever vi, at det ikke er alle elever, som kan gennemføre 
uddannelsen, fordi nogle ikke opfylder de kompetencemål, der er en forudsætning for at blive indstillet til 
prøve. Her giver samarbejdet med de frie skoler i visse tilfælde mulighed for, at de manglende 
kompetencer kan indhentes, hvorefter en given elev kan vende tilbage til Social- og Sundhedsskolen, 
bestå sit grundforløb og fortsætte på et af skolens hovedforløb, hvilket i sidste ende kan betyde en 
afsluttet ungdomsuddannelse. Dette vil med andre ord sige, at nogle elever, som ellers var afskåret 
muligheden for et afsluttet hovedforløb, får en ekstra chance. 
 

Lignende omstændigheder har gjort sig gældende i forbindelse med en elev, som ikke var klar til en 
ordinær praktik. Uden en bestået praktik ville eleven ikke kunne fortsætte sit uddannelsesforløb, men et 
praktikophold på Odder Højskole blev godskrevet, og eleven kunne således fortsætte. Ydermere var der i 
dette konkrete tilfælde tale om en elev med anden oprindelse end dansk, og opholdet kom dermed også 
til at tjene som en positiv øjenåbner i forhold til dansk kultur og danske værdier. Den gode fortælling er 
skabt!  
 
Konkret har 4 elever fra Linieskolen  været på 1 uges brobygning på social- og sundhedsskolen. Alle 4 
elever havde inden overvejelser om at starte på SoSu-skolen, men var ikke endeligt afklarede. 
Efterfølgende var de 3 overbeviste om, at det var det, de ville, mens den sidste var blevet overbevist om, 
at det bestemt ikke var noget for hende. Hun syntes, at niveauet var for lavt og at der blev lavet for lidt i 
timerne. Eleverne havde været glade for forløbet, men det var lidt uheldigt, at den uge udelukkende 
handlede om børn, da man var ved at forberede besøg fra nogle børnehaver. Eleverne ville gerne have 
oplevet noget mere teoretisk undervisning for at få et indtryk af niveauet, men de var overbevist om, at 
de godt ville kunne klare at tage en SoSu-uddannelse. 
 

Afklaringsforløbene er ligesom nogle af elevtyperne nye for specielt højskolerne, og dette har affødt nye 
overvejelser og udforfordringer for de frie skoler.  
 
Projektet har åbnet for nye udfordringerne og problemstillinger, og dette beskrives ganske godt fra Odder 
Højskole. 

Skolens erfaringer med specielt pitstop-eleverne har givet stof til eftertanke og interne overvejelser på 
skolen som sådan. Det er specielt blevet tydeligt, at skolen skal gøre sig klart, hvad vi som højskole kan og 
hvad vi ikke kan i relation til skolen værdigrundlag og målsætning, da pitstop-eleverne helt klart har 
udfordret skolens liv og afprøvet grænser i skolens daglige liv og pædagogiske grundlag. Hvor meget vil 
skolen sælge ud af sin hidtidige praksis og hvor meget kan højskolelivet bære? 

Afklaringsforløbene har budt på problemstillinger hos de nye elevtyper, som har en anderledes eller 
måske en manglende for-forståelse af,  hvad  en højskole er og en deraf følgende usikkerhed i deres 
tilgang til opholdet, da de ikke ved, hvad højskoleopholdet stiller af muligheder og krav. Eleverne gør for 
eksempel ikke nødvendigvis, hvad vi sammen aftaler. De har andre dagsordener! 

Endelig har projektet budt på nye hverdags problemstillinger, som bestemt også har haft sin indvirkning 
på højskolens dagligdag. Her kan nævnes at vække elever, der ikke kan komme op, at få dem til at møde 
til undervisning, at få dem til at interessere sig for sig selv og fremtiden, at finde deres styrker (alle har 
styrker), at få vækket en positiv selvopfattelse, at få dem til at glædes ved livet og  gøre dem (de unge) 
bedre i stand til at gennemføre en senere uddannelse. Ikke faktorer, der er ubekendte, men alligevel er 
det en ny dimension.  
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 MENTOR 

Mentorordningen har fra starten været interessant, da der i det uddannelsespolitiske landskab er stor 
fokus og mange gode erfaringer med netop denne opgave i fastholdelse af unge i uddannelse. Det skal 
samtidig bemærkes, at vi har været praktiske omkring dette felt, da vi anerkender den megen forskning 
og øvrige projekter, der specifikt arbejder med netop mentorbegrebet og -rollen.  
 
Linieskolen og Odder Højskole har begge fra starten af projektet været optaget af mentorbegrebet, og 
Århus Social- og Sundhedsskole har allerede fastansatte professionelle mentorer samt erfaringer med 
frivillige mentorer.  
 
Undervejs i projektet har vi diskuteret begrebet, og vores konklusion er på baggrund af erfaringerne i 
projektet, at mentorskab ikke er et entydigt begreb, og det har ikke været muligt at skabe en entydig 
fællesforståelse af, hvordan mentorskab skal praktiseres. Dertil er skoletyperne for forskellige og har 
forskellige forudsætninger i deres tilgang til denne rolle og funktion. Diskussionerne har bl.a. omfattet 
forhold som: 

a) Hvad er mentors grundlæggende opgave? 
b) Kan man være både mentor og vejleder? 
c) Kan man bruge andre elever, ressourcepersoner ude for skolen  som mentor? 
d) Skal mentor have stor psykologisk indsigt? 
e) Kræver mentorrollen særlige forudsætninger eller uddannelsesforløb? 

 
I forbindelse med projektet deltog alle fra Arbejdsgruppen i en konference omkring mentor og 
mentorrollen, og denne konference gav stor inspiration til projektet og skolernes overvejelse omkring 
denne rolle.  

 
Konklusionerne har været, at vi alle anerkender, at hver skole udvikler sin egen model med de ressourcer, 
skolen måtte stille til rådighed og under skyldig hensyntagen til det værdisæt, skolen repræsenterer.  Der 
er ligeledes enighed om, at mentorens rolle er at skabe et godt uddannelsesmiljø, medvirke til at 
fastholde den enkelte i uddannelsesforløbet samt at skabe retning, selvværd og overblik via støtte og 
udvikling af de personlige kompetencer.  
 
Dette eksemplificeres i det følgende. Som mentor på Århus Social- og Sundhedsskole er det vigtigt, at 
have kendskab til alternative skoletilbud. De primære grunde hertil er, at ikke alle vores elever er lige 
studieegnede, ligesom der vil være elever, som erfarer, at de uddannelser vi udbyder, alligevel ikke var 
noget for dem. Ved at besøge de projektinvolverede skoler og ved at samtale med projektinvolverede 
vejledere er mit kendskab til de frie skoler – og hvad de kan tilbyde deres elever – vokset betydeligt. På 
sigt er jeg ikke i tvivl om, at denne viden vil komme mange elever fra Social- og Sundhedsskolen til gode. 
Mere konkret kan det eksempelvis handle om de mange elever, som slås med lavt selvværd, ensomhed, 
”uheldig” omgangskreds eller andre sociale/personlige problemer. Fx er det tydeligt for mig, at en af 
eleverne, der går på Linieskolen, på et personligt plan har udviklet sig i en positiv retning, der ikke kun gør 
hende studieegnet, men også har givet hende en bedre balance i livet som helhed – noget vi ikke kunne 
have opnået med de rammer, vi arbejder indenfor på Social- og Sundhedsskolen. 
 
I forbindelse med samarbejdet med og omkring elever i projektet, har mentorerne fra skolerne været i 
spil.  
 
I bilag 4 er de 3 skolers tilgang og udformning af mentorrollen beskrevet.  
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 INFORMATIONSMATERIALE 

Erfaringerne fra interviews med  eleverne har vist, at de forbinder god vejledning med et lettilgængeligt 
vejledningsmateriale, som kan anvendes i vejledningssammenhæng. Vejledningsmaterialet skal danne 
grundlag for dialog med ens vejleder, og det er vigtigt, at der også er billeder, som kan danne baggrund 
for en  narrative tilgang. UU vejlderne har peget på samme krav til materialet. Interaktion og målrettet 
materiale er derfor vigtigt. 

Eleverne har ligeledes givet udtryk for, at pjecer og foldere samlede de gerne ind på uddannelsesmesser, 
men de erkender også, at de aldrig efterfølgende gør brug af det. Enten fordi det er for svært eller fordi 
motivationen for selv at tage fat i dette ikke er tilstede.  

Vi har arbejdet med informationsmateriale, som kan anvendes til rekruttering af deltagere. Vi har fra 
starten haft en intention om, at materialet kunne bruges interaktivt og på nettet frem for som 
papirfoldere. Dette ud fra den kendsgerning, at informationsmaterialet overvejende bruges mellem 
vejleder og vejledte. Netbaseret materiale er billigt og nemmere at justere og altid tilgængeligt i en 
vejledningssituation. 

Første materiale er en pixibog, der fortæller om projektet. Vi valgte både at udsende foldere til relevante 
skoler, vejledere og sagsbehandlere samt at lægge denne folder på skolernes hjemmeside. Vi har aldrig 
fået en tilbagemelding på de udsendte foldere, hvilket kan styrke vores antagelse om, at dette ikke er 
vejen. Desværre ved vi heller ikke, om folderen på nettet har været anvendt af vejledere. Se Pixibogen i 
bilag 4. 

Næste tiltag i forhold til vejledningsmateriale omkring projektet har været en præsentation af skolerne 
igen via nettet. Denne del af projektet har været dagsordenssat i den sidste del af projektet, da vi ville 
bygge de enkelte materialer op omkring konkrete elevhistorier for på den måde at gøre det nemmere for 
andre elever at identificere sig med et brobygnings- , pitstop- eller mentorforløb. 

Denne del af projektet har været gnske arbejdskrævende, da det har været meget svært at motivere 
elever til at deltage. Desværre må vi erkende, at det ikke er lykkedes, da  næsten alle elever har takket nej 
til at deltage. De har oplevet, at de udstillede sig, selv om vi selvfølgelig har villet anonymisere dem og 
deres historie. Dette underbygger, at vi har at gøre med en sårbar og usikker målgruppe. De materialer, 
der er fremstillet, er først blevet færdige i december 2009, og vi har derfor ikke kunnet evaluere på dem. 
Materialerne kan ses på disse links: http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/linieskolen_lui.html, 

http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/reklame.html, http://kristianskarhoj.dk/ohteaser2.mov 
 
Temadag 
Den oprindelige temadag målrettet UU’ere og sagsbehandlere blev undervejs i projektet ændret. 
Målgruppen for temadagen blev UU, øvrige SoSu-skoler og produktionsskoler. Målet var at videregive og 
sprede projektets erfaringer samt at igangsætte en dialog omkring muligheder for videreudvikling.   
Temadagen blev en succes med deltagelse af 16 vejledere fra social- og sundhedsskoler, 4 fra UU samt en 
produktionsskole og produktionsskoleforeningen. Det viste sig, at vi i forhold til specielt de andre SoSu-
skoler har erfaringer, der kan imødekomme deres behov i forbindelse med fastholdelse.  
 
Resultatet af temadagen har været, at der er kommet kontakter mellem de frie skoler og flere social- og 
sundhedsskoler med henblik på at indlede et samarbejde byggende på erfaringer fra dette projekt. Der er 
ligeledes skabt kontakt mellem Produktionsskoleforeningen og de implicerede skoler, og her forventes 
det, at der ligger et udviklingsperspektiv.  
  

http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/linieskolen_lui.html
http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/reklame.html
http://kristianskarhoj.dk/ohteaser2.mov
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  KONKLUSION 
 
Den væsentligste konklusion, som er omdrejningspunktet for de øvrige konklusioner, er erkendelsen  og 
anerkendelsen af, hvilken type unge, vi har med at gøre.  Vi ønsker ikke at stigmatisere grupper af unge og 
voksne mennesker, men det er åbenlyst, at en helt særlig vejledningsindsats, et helt særligt 
vejledersamarbejde og en helt særlig overlevering er nødvendig for at fastholde den særlige type unge, 
som har været målgruppe i dette projekt. 

Gammel vin på nye flasker? Nej, ikke helt. Vi mener derudover, at det kræver mere end bare 
hensigterklæringer, nemlig faktiske reelle møder mellem personer, der repræsenterer de forskellige 
skoler. Faktiske, reelle møder mellem vejlederne fra de relevante skole MED den unge selv. Det kræver tid 
og ressourser i en i forvejen økonomisk trængt tid. Vores erfaringer viser  dog, at det er en  
(engangs)investering, der er langstidsholdbar og næsten vedligeholdelsesfri. Når relationen mellem 
vejlederne først er etableret, koster den ingen penge.  Det møde, der før var omstændigt at sætte i værk, 
bliver nu en mindre krævende handling.  

Nedenfor vises to figurer. Figur 1 viser skolerne som muligheder omkring den unge – uden relation til 
hinanden. Figur 2 viser, hvordan de forskellige instanser samarbejder og overlapper/støtter hinanden.  Vi 
anbefaler selvfølgelig figur 2 til denne gruppe unge, der har behov for relationer og tryghed.  

 

                                                  

Fordele for den enkelte unge 
Hvordan giver et sådant samarbejde den tryghed, som den unge har brug for? Det er meget enkelt og 
næsten banalt. Det tætte samarbejde og kendskab til enkelte personer på de forskellige frie skoler, SoSu- 
skolen og UU giver også vejlederne tryghed og arbejdsro. Alt i alt mener vi, at det giver en troværdighed 
overfor den unge. Det støtter til en kvalificeret overlevering mellem skolerne. Det øger kendskabet til, 
hvilke kompetencer den unge måtte have behov for at få styrket, og samarbejdet kan sikre en kontinuitet 
i den enkeltes udvikling, fremfor at skulle starte forfra hele tiden i mødet med nye vejleder og skoler. 
Disse unge har ofte mange udfordringer både på det faglige, det personlig og det sociale område. De frie 
skoler kan styrke alle områder, men livet på de frie skoler styrker generelt særligt de personlige og de 
sociale kompetencer. Ofte er det her, den unge har behov for udvikling for at kunne fastholde sig selv på 
uddannelsesinstitutionen, og her er samspillet omkring den enkeltes kompetencer og kompenceudvikling 
vigtigt, og meget givende har vi oplevt. 

SoSu UU  

De frie 

skoler 

Den 

unge 

Figur 1 

De Frie skoler 

UU  SoSu 

Den 

unge 

Figur 2 
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En positiv erfaring fra de deltagende elever er, at de viser en øget selvindsigt omkring egne 
udviklingsområder, og at de kan italesætte sig selv ud fra denne og også handle proaktivt omkring 
kompetenceudvikling. Mange af eleverne giver udtryk for, at de har fået et godt liv! 

Selvindsigt og en realistisk vurdering af egne muligheder og barrierer er et eksempel på én af de 
personlige kompetencer, som det er vigtigt, at en elev har udviklet med henblik på opstart på en 
ungdomsuddannelse. Har eleven ikke denne kompetence bliver det svært at udvikle sig i takt med 
målsætninger for den enkelte set i relation til kompetencemålene for erhvervsuddannelsen.  

I forbindelse med de sociale kompetencer har der været fokus på, at den enkelte elev kan etablere og 
indgå i relationer med andre, da dette er en vigtig kompetence i sosu-arbejdet. Idegrundlaget og 
fællesskabet på de frie skoler udfordrer og indbyder til, at eleverne kan udvikle dette.  Eleverne oplever 
for eksempel, at det nye miljø møder dem med friske øjne og understøtter nye sider hos den enkelte, 
hvilket giver mulighed for en positiv revurdering af den enkeltes selvopfattelse og mod til at indgå i nye 
relationer og sammenhænge.  

Samarbejdets værdi for at nå de magiske 95% 
I forlængelse af ovennævnte kan vi igen konkludere, at det i hvert enkelt tilfælde handler om individuel, 
enestående vejledning med disse unge. Der er ingen lige vej, som man kan sende den unge ud på. Skulle 
man gøre det, risikerer man, at den unge tabes undervejs.  
 
Samarbejdet er befordrende, for at denne opfølgning på den unge sker med værdighed, nærvær og ikke 
mindst deltagelse af den unge selv.  Den unge oplever ikke at blive sluppet i den ene ende og at være 
overladt til sig selv at komme over på den anden side, for her at skulle fortælle/ beskrive sin situation 
forfra igen i mødet med en ny uddanelsesinstitution/vejleder.  

Vi ønsker at arbejde med et fagligt kompetencepapir, der følger med den unge. Papiret skal helst ikke stå 
alene, men danne udgangspunkt for en dialog. Kompetencepapiret skal indeholde de kompetencer, der 
kræves fra SoSu-skolen som optagelseskriterier, og disse skal være en pejling for den unge i udvikling af 
dennes uddanelsesparathed. For at starte på en SoSu-uddannelse er personlige kompetencer som 
modenhed til at klare sig selv, kunne arbejde med selværd og selvtillid, have selvindsigt, kunne tage 
ansvar for sig selv og andre vigtige. Desuden er sociale kompetencer som at kunne indgå i forpligtende 
fælleskaber, kunne indgå i sociale relationer og tage sociale kontakter samt tænke på andre før sig selv 
vigtige. Endelig er det en nødvendig kompetence at kunne stå op om morgenen og kunne overholde 
tidspunkter og indgåede aftaler. Kompentencepapiret skal derudover være under forandring og følge den 
unges udvikling og mål og må ikke blive et slutdokument, der stigmatiserer yderligere. 

Vi mener, at de sidste procent op til de 95 % kræver aktiv handling. Både vejleder og unge flytter sig fysisk 
ud af deres lommer og ind i mødet med de andre. Vejleder baner altså fysisk vejen sammen med den 
unge. 

Udfordringer for den enkelte unge og for skolerne 
Men at flytte sig kan være svært. Hvor skal man flytte sig hen og hvad er en højskole eller en 
husholdnings- og håndarbejdsskole? Eller den anden vej: SoSu uddannelsen? Her er der barrierer og 
udfordringer; dels fra den unges og dels fra skolernes side. Et ophold på de frie skoler giver den bedste 
udvikling på de personlige og sociale kompentencer, såfremt man tør tage skridtet fuldt ud og flytte 
bopæl. Det betyder opbrud fra netværk, familien og alt det genkendelige. Det er meget at forlange af et 
ungt menneske, der i forvejen har  vanskeligt ved at skabe relationer. Tanken om et ophold på højskole 
eller husholdnings-og håndarbejdsskole vækker derfor ikke den store resonans i den unges øre. Det virker 
uoverskueligt og som et stort offer. Der er ikke velvillighed og opbakning fra familie og venner. Den unge 
selv anser det ikke som en investering i sit liv at bruge pengene her. 
 
Vi ønsker at udbrede kendskabet til de frie skoler hos sagsbehandlere, UU vejledere og SoSu vejledere. Vi 
ønsker, at de unge besøger de frie skoler og genkender andre unge, der ligner dem selv. De frie skoler 
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giver enestående mulighed for at være pitstop hos et ungt menneske, der alternativt vil falde fra sin 
uddannelse. Det kan kun blive en reel mulighed, hvis de andre handlende omkring den unge kender til 
den.  

Omvendt kan et brobygningsforløb fra højskolens side støtte den unge i at oparbejde de kompentencer, 
en uddannelse på SoSu-skolen kræver.  Men det fordrer, at højskolen kan håndtere denne type ung og 
ved, hvad SoSu- uddannelsen kræver, men så er er brobygningsforløb væsentligt til at medvirke til at 
opfylde optagelseskravene.   

Det er en udfordring for især højskolerne at samarbejde med og om denne type unge, som kræver langt 
mere vejledning, opfølgning og støtte end de unge, der normalt er målgruppen på en højskole.  Det 
betyder, at højskolens vejledere også skal være klædt på til og have ressourser til at være mentorer for 
disse unge. Det betyder desuden, at de frie skoler skal gøre op med sig selv, hvad skolen og dens grundlag 
kan bære uden at miste sit oprindelige ståsted. 

Begrænsninger og udfordringer handler derfor meget om kendskabet til hinanden som skoler, 
økonomiske forhold (underhold og betaling af ophold) og en anden vejlederrolle på skolerne, gerne i 
kombination med en mentorordning. 

Successen 
Vi kan fastslå, at i dette samarbejde har der været flere elementer, der har arbejdet til vores fordel. Dels 
det geografiske faktum, at vi har været indenfor hinanden rækkevidde, så det fysisk har kunne lade sig 
gøre at besøge hinanden – også mere end 1 gang.  Dels har skolernes forskellighed og særlige kendetegn 
udelukket en intern konkurrence omkring de unge. Vi anser os selv som 4 (tidligere 5 med Samsø som 
livsstilsskole) forskellige skoler med hver vores kompetenceområder. Det er en bemærkning værd, da det 
kommer eleverne til gode, at man kan matche, hvor et ophold vil tjene det største formål i forhold til den 
enkelte. Afstanden til den frie skole har også været en medvirkende årsag til, at det har været 
overskueligt for eleverne at flytte. 
 
Vi kan se, at det giver et kvalificeret tilbud til den unge. Der har efterhånden vist sig konturer af modeller 
for, hvordan overlevering og samarbejde kan foregå. Men igen er vi nødt til at fastslå, at hensynet til den 
unge skal gå forud for best practise modeller og forkromede løsninger.   

Det er svært at få de sidste unge med. Der er ingen let vej. Det kræver en særlig indsats og et særligt 
samarbejde. Men vi mener faktisk også, at det vil kunne løfte nogle af de unge. 

Det har ligeledes vist sig, at de frie skoler og deres særlige pædagogiske miljø kan medvirke til at gøre de 
unge uddannelsesparate, idet de kan understøtte og udvikle især de personlige og sociale kompetencer, 
der kræves for at starte på SoSu-skolen.  

Anbefalinger og fremtiden 
Derfor vil vi gerne til slut give nogle af vores erfaringer videre som anbefalinger til andre skoler. 
Tidsperspektivet er meget væsentligt. Det tager lang til at etablere en ordentlig, ægte kontakt, der er 
brugbar. Fra en målbeskrivelse og til at komme i mål går der tid. Vi har måtte sande, at vi ikke kunne få de 
mange elever igennem, som vi håbede på. Samarbejdet mellem skolerne stopper dog ikke, fordi projektet 
stopper, så vi regner med at hjælpe flere unge igennem denne vej.  

Udvikling af vejlederrollen er vigtig. Det kræver, at vejlederne bliver opmærksomme på SoSu-skolens 
mange tilbud og kender til den hjælp, som en elev på SoSu-skolen kan få: læsestøtte/IT værksted, 
mentorordning, osv. Derudover kræver det, at man lærer denne type unge at kende og anerkender, at der 
er store personlige og sociale barrierer og at man i vejlederrollen må søge ekstern støtte i form af 
psykologbistand til den unge. Mange af disse har slået sig meget på livet og er præget af det. 
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Det personlige møde danner udgangspunkt for samarbejdet. For at kunne guide den unge bedst muligt 
anser vi det som essentielt, at vejlederne fra skolerne mødes personligt og med en vis hyppighed for at 
etablere fortrolighed, tillid og indsigt i hinandens arbejdsområder. 

Af mere formel karakter kunne vi have ønsket os, at projektets regnskabsår fulgte skoleåret. Derved ville 
de ikke, som i dette projekt, køre forskudt. I vores tilfælde ville projektet så afslutte til sommer, hvor 
semesteret slutter på højskolerne. Linieskolen har mange årselever, der slutter til sommer. For dem ville 
det være relevant i foråret at besøge SoSu.  

Vi har konkluderet, at der er gode muligheder for at gøre de unge parate til uddannelse samt til at 
fastholde dem i uddannelse. Det viser sig, at erhvervsskolen får en økonomisk byrde i forbindelse med 
dele af dette, da det nuværende adminstrative system ikke tager højde for disse muligheder. Når en  en 
SoSu-elev deltager i et pitstopforløb er den nuværende procedure,  at eleven udmeldes fra SoSu-skolen 
og indmeldes på den frie skole, som derfor modtager taksameter for eleven. I det nuværende system er 
det ikke muligt at registrere eleven, når denne samtidig med sit pitstop ønsker at færdiggøre f.eks. 
grundforløbet på SoSu-skolen. Det betyder, at SoSu-skolen ikke kan hente taksameter til vejledning og 
afholdelse af prøve samt færdiggørelsestaksameter. Eleven tæller som ophørt/frafaldet på trods af 
erfaringer, der viser, at man netop ved at kombinere de to skolesystemer fastholder og sikrer at eleven 
gennemfører sin ungdomsudannelse.  

Vi er overbeviste om, at denne form for samarbejde kan skabe mange muligheder i fremtiden. På vores 
temadag blev vi opmærksomme på, at problemstillingen omkring disse unge skaber kreative tankegange, 
og at vi har et tilbud, som mange andre SoSu-skoler takker ja til og nu arbejder videre med. Vi kan derfor 
sagtens se et udbygget fremtidigt samarbejde fungere med eksempelvis produktionsskolerne.  

Projektgruppen har derfor besluttet at fortsætte og udvikle samarbejdet med afsæt i erfaringer og 
resultater fra projektet mellem skolerne og UU. Fremover skal UU vurdere, om den unge er 
uddannelsesparat, og hvis den unge ikke er parat, hvad kan så hjælpe til at gøre den unge parat til 
uddannelse. Her er resultaterne fra projektet yderst relevante og brugbare og kan på den måde være et 
godt udgangspunkt for en videre udvikling og løsning med henblik på at gøre unge uddannelsesparate. 
Det er aftalt, at der arbejdes med at tilrettelægge en konference med fokus på parathed, hvor vejledere 
fra alle erhvervskoler, frie skoler og UU i det østjyske område inviteres.   
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   Inspirationsgrupper 

 
Fra Fokusgrupper til Inspirationsgrupper 
I forbindelse med mit forarbejde til strukturering og planlægning af fokusgrupperne, er jeg nu igen igen 
nået frem til, at vores mål med fase 1, ikke opfyldes ved fokusgruppeinterview. For mig at se, er det mere 
inspiration og nye vinkler på frafald og fastholdelse set fra de unges og vejledergruppernes synsvinkler.  
 
Jeg foreslå, at vi i stedet for at bruge fokusgrupper opererer med Inspirationsgrupper eller Erfa-grupper 
og tilrettelægger disse formmæssigt, så de kan opfylde formålet med at bibringe projektets videre 
tilrettelæggelse inspiration, nye vinkler, nye ideer, erfaringer fra praksis m.m.  
 
Dette kan stadig ske i de grupper, som vi har talt om, således at der i grupperne forhåbentlig kan komme 
nye vinkler og ideer ved at deltagerne inspirerer hinanden.  
 
Formål med Inspirationsgrupperne: 
Det overordnede formål med Inspirationsgrupperne er at indsamle inspiration og ideer til udviklingen af 
modeller og metoder i projektet. Inspirationsgrupperne skal belyse og afdække barrierer, behov samt give 
inspiration til muligheder og ideer med henblik på at udvikle samarbejdet mellem vejledere (skolernes, 
UU og sagsbehandlere) samt optimere de tilbud og tiltag, der kan sikre en øget fastholdelse af unge i 
SoSu-uddannelserne. 
 
Fordelen ved at afholde Inspirationsgrupper frem for f.eks. brug af et spørgeskema eller individuelle 
interviews er, at der kan opstå en synergieffekt ved at deltagerne hører om hinandens erfaringer og ideer.  
Den enkelte kan måske via den fælles refleksion se nye veje eller få oplevelser frem, som ellers ville være 
skjult. Vi opnår forhåbentlig derved en større mangfoldighed af indspark til det videre arbejde og en 
kvalificering af dette. 
 
Vejledergruppen 
Formålet med inspirationsmødet er at belyse de barrierer for opstart og fastholdelse, som vejlederne 
oplever i deres arbejde med unge både før og under optagelse på en SoSu-uddannelse. Endvidere 
udveksling af muligheder og ideer til tiltag, der set fra vejledernes optik og erfaringer kan medvirke til at 
forberede og fastholde SoSu-elever.  
 
Brobygning 
Formålet er at belyse de barrierer og muligheder, som eleverne på højskolerne og HH-skolen har oplevet i 
forbindelse med start på deres forløb. Det er ligeledes et formål at belyse, hvilke ønsker og ideer, de kan 
have til indhold på et forløb, vejledning og øvrige tiltag, der kan medvirke til at sikre, at de vil kunne 
gennemføre deres brobygningsforløb. Endvidere er det et mål at undersøge, hvilke forventninger de unge 
har til deres efterfølgende SoSu-uddannelse samt hvilke tiltag, de vil mene, at der skal til for at de kan 
gennemføre et sådant forløb.  
 
Pitstop 
Formålet er at belyse de problemfelter og barrierer, som frafaldstruede elever på SoSu-uddannelserne 
samt elever i pitstop på højskolerne og HH-skolen har oplevet i forbindelse med start på en SoSu-
uddannelse og undervejs i deres forløb. Det er ligeledes et formål at belyse, hvordan eleven kunne 
forestille sig uddannelsesforløbet tilrettelagt for at understøtte den enkeltes gennemførelse.  
 
Potentielle elever 
Formålet er at belyse, hvad der skal til for, at disse vil beslutte at starte på et forløb. Herunder hvilke 
barrierer og problemstillinger de oplever. Det er ligeledes et formål at få belyst, hvordan eleven kunne 
forestille sig uddannelsesforløbet tilrettelagt for at understøtte den enkeltes gennemførelse.  
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Målgrupper: 
Vi har valgt følgende inddelinger af målgrupper: 

 Vejledergruppe: vejledere fra UU, projektskolernes vejledere, kommunale sagsbehandlere 

 Brobygningselever 

 Pitstop-elever 

 Potentielle elever til SoSu-uddannelser 

 
Rekruttering: 
Det er på sidste Arbejdsgruppemøde aftalt, hvem der er ansvarlig for rekruttering til de forskellige 
grupper. Når vi kender disse deltagere til Inspirationsgrupperne, skal der udsendes et brev til hver 
deltager, hvor der oplyses om tid, sted, mål og form samt temaer for Inspirationsgruppen. 

Form 
Hver Inspirationsgruppe er sammensat af 7 – 10 deltagere. Deltagerne til de enkelte grupper er særligt 
udvalgt med henblik på, at den enkelte kan bidrage med erfaringer, viden om, forventninger, ideer og 
refleksioner omkring formålet for den enkelte gruppe. Grupperne er hver især sammensat af deltagere, 
som forventes at have erfaringer fra indsigt i eller ideer til belysning af temaerne frafald og fastholdelse i 
forhold til uddannelse, specifikt SoSu-uddannelserne. 

Målet med hver inspirationsgruppe er via dialog og refleksion at få størst og bredest mulig inspiration, 
ideer og synspunkter til det videre arbejde i projektet. Deltagerne må gerne blive inspireret af hinandens 
udvekslinger, men det er vigtigt at huske, at der ikke skal diskuteres, opnås konsensus eller lignende. 

Arbejdet i gruppen tilrettelægges i en blanding af individuelle refleksioner og åben dialog. Det kunne 
f.eks. være ved model med ”gule sedler”, hvor den enkelte indledningsvis arbejder med ”barrierer”. Hver 
især skriver alle de barrierer, som han/hun har oplevet eller kan forestille sig på  gule lapper.  

Efterfølgende hører hele gruppen om den enkeltes optegnelser med mulighed for uddybning og måske ny 
inspiration. De mange sedler sættes på flip-over. Dette materiale kan efterfølgende bruges af 
Arbejdsgruppen. 

Inspirationsmødet ledes af en processtyrer (moderator), som har til opgave at guide 
erfaringsudvekslingen og stimulere alle til deltagelse i processen/dialogen. Det er også processtyrerens 
opgave at styre tid og guide igennem det program, der er tilrettelagt for hver Inspirationsgruppe. Til hver 
gruppe er desuden knyttet en medhjælper, der tager notater af udsagn og iagttagelser undervejs i 
Inspirationsmødet. 

Hvert møde indledes med en præsentation af formålet med mødet og forventninger til den enkelte, 
formen for mødet samt temaer, der skal belyses. Der vil derudover være en præsentation af deltagerne. 

Analyse af informationer 
Målet med Inspirationsgrupperne er i henhold til projektansøgningen at indsamle inspiration og erfaringer 
på tværs af vejledere og unge i forhold til justeringer og tilrettelæggelse af faserne 2,3,4 og 5 i projektet. 
 
Båndmaterialet (hvis vi stadig vælger at bånde) og notater fra hvert møde bearbejdes på næste 
Arbejdsgruppemøde i oktober. 
Analyse af det indkomne materiale sker i Arbejdsgruppen. 
 
Forslag til gruppen: Afholdelse af en halv eller hel dag, hvor vi arbejder med visioner og ideer i forhold til 
temaer og arbejdsopgaver i projektet med inddragelse af inspirationer og ideer fra Inspirationsgrupperne. 
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En sådan dag kunne ligeledes have til formål, at vejlederne på projektets skoler får mulighed for at lære 
hinanden og de enkelte skolers vejledningsmetodik at kende. Det kunne opfylde ønsket om at lære 
hinanden bedre at kende, som er fremsat i Arbejdsgruppen. 

 
Opgaver: 
Udsendelse af breve til deltagere.  
Fastlæggelse af temaer for møderne og udformning af konkrete spørgsmål til overvejelse.  
 
Udarbejdelse af spørgeguide samt forløb for de enkelte Inspirationsgrupper. 
 
Praktiske 
Lokaler, båndoptager, forplejning samt materialer (flip-over, gule sedler, kuglepenne og lignende). 
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Spørgeskema – Vejledere 

1. Hvilke barrierer ser du hos unge for at starte på en uddannelse? 
 

2. Hvilke barrierer/problemstillinger møder du hos unge, som overvejer at stoppe eller som 
stopper på en SoSu-uddannelse? 

 
3. Hvordan kan vejledersystemet støtte den enkelte unge i afklaring og valg af uddannelse? 

 
4. Hvilke billeder har du på unge, som er svære at motivere til en SoSu-uddannelse? 

 
5. Hvilke billeder har du på unge, som ikke gennemfører en SoSu-uddannelse? 

 
6. Hvad skal der til for at støtte den unge i at blive fastholdt i en SoSu-uddannelse? 

 
7. Hvordan kan vejlederne fra UU samarbejde med vejledere på højskoler, 

husholdningsskoler og SoSu-skolen omkring fastholdelse af de unge i en SoSu-
uddannelse? 

 
8. Hvordan skal informationsmaterialet designes for at nå målgruppen af unge? 

 
9. Hvordan gør skolerne bedst opmærksomme på, at der er tilbud som pitstop, brobygning 

og mentor til hjælp til at gennemføre en SoSu-uddannelse? 
 

10. Hvordan kan de økonomiske barrierer for at tage på højskole eller husholdningsskole 
løses for de unge, som har behov for et særligt tilbud?  

 
11. Andre input, overvejelser eller refleksioner, som kan være relevante i forhold til 

projektet? 
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Interviewguide brobygningselever/Inspirationsgruppe 

 
Vejledning: 

- Hvad er god vejledning? 
- Hvilke egenskaber skal en god vejleder have? 
- Hvordan vil du få/have viden om dine muligheder på en uddannelse – f.eks. en SoSu-uddannelse? 
- Hvilken opgave/rolle ser du hos vejlederne på henholdsvis SoSu og Højskolen/Linieskolen? 
- Valg: Hvordan har dit valg af højskole/Linieskolen været? Hvem har støttet dig? 
- Hvordan kan støtten til et sådant valg gøres bedre? Hvad skal der til? Hvem skal på banen? 

 
 Brobygningsforløb: 

- Hvordan kan du bedst forberede dig til en (SoSu)-uddannelse 
- Hvilke barrierer ser du for at starte på en (SoSu)-uddannelse 
- Hvad skal et Brobygningsforløb indeholde? 

o Fagligt 
o Personligt 
o Socialt 
o Dannende 

- Er der brug for praktik på SoSu-skole og/eller i praksis 
 

 Mentor: 
- Har du en mentor knyttet til dig i dit højksoleforløb/Linieskolen? 
- Er det en god idé med en mentor? 

o Hvorfor? 
o Hvorfor ikke? 

- Hvad er en god mentor? 
- Hvem skal være din mentor? Hvorfor? 
- Hvad kan du bruge en mentor til? 

 
 Barrierer for uddannelse: 

- Hvilke barrierer ser du der er for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse? 
o Valg af uddannelse 
o Støtte undervejs 
o Personlige 
o Sociale 
o Faglige 
o Økonomi 

- Hvad kan efter din mening være med til at støtte dig i at gennemføre en uddannelse? 
 

 Samarbejde UU og sagsbehandlere: 
- Hvad er et godt samarbejde med en UU-vejleder / en sagsbehandler? 
- Hvad er svært i samarbejdet? 
- Skal skoler og UU’ere arbejde mere sammen?  

o Hvorfor/hvordan? 
o Hvorfor ikke 
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Sammenskrivning Interview med elever Brobygning – Odder og 
Egmont højskoler 

 
 

Præsentation 
8 unge havde meldt sig til at deltage i Inspirationsgruppen. 3 fra Odder Højskole og 5 fra Egmont Højskole. 
De 3 af deltagerne er ”4.g’ere”, de 4 er hjælpere på Egmont og 1 er i praktik på Egmont i forbindelse med 
en SoSu-uddannelse.  2 af hjælperne er uddannet SoSu-hjælper og 1 har deltaget på Grundforløbet. 
 
Temaerne for Inspirationsgruppen er: 

 Vejledning 

 Brobygningsforløb 

 Mentor 

 Barriere for uddannelse 
 

Hvad er god vejledning. 
- lyttende, inspirerende, kender mulighederne i DK samt uddannelsesstederne 
-  individuelle samtaler, ikke store grupper 
- noget man bliver lyttet til, afklaring, vise retning,  
- sætte perspektiv på det man gerne vil 
- skal imødekomme vejledtes ønsker og ikke forkaste de ønsker, som hun kommer med 
- tillid og troværdighed  
- afklaring til uddannelse 
- samtale, hvor personen, der får vejledning, bliver hørt – en samtale, hvor vejlederen bruger hvad 

personen siger 
 

Hvad er vejlederens rolle 
- én, der kommer med gode ideer 
- én, der lytter, inspirerer 
- én der kan åbne øjnene for andre muligheder/alternativ til tilgangen til ens fremtidsplaner, sætte 

ideer i perspektiv 
- én, man kan lide at snakke med 
- små grupper kan inspirere,  
- personligt forhold, en der finder måder at hjælpe på, hvais man har fysiske eller psykiske 

problemer 
- ok at blande kendskab ind,  
- undgå fordomsfuldhed, ikke forudindtaget 

 
vejledning på SoSu skolen problem? 

- i praktikken er der vejledere, én man kan komme til og spørge til råds 
- at møde en uddanelsesvejleder på SoSu: kunne måske være bedre til at hjælpe, mere opsøgende 

og inddragende, man skal ikke love noget man ikke holder! 
 
Skal en vejleder være opsøgende? 

- På folkeskolen og gymnasiet er det lov at være opsøgende 

- vejlederen opsøger eleverne på højskolen og fortæller om uddannelsen 

- ud af huset besøg og besøge uddannelsesstederne? Det er sværere at komme ud af huset. De 
unge vil gerne have, at vejlederne fra skolerne kommer til dem og holder foredrag. 
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- Praktik og afprøvning af jobs/ uges praktik…teaser… 

- evt. elever fortæller om uddannelsesforløbet 

- få information fra andre unge, evt elever der går på SoSu 

- SoSu vejlederen skulle komme på højskolen, invitere til at komme ind 

- at kunne følge en undervisning??  praktikforløb kunne være spændende 1 uge, men først når man 
er blevet tændt 

 
Brobygningsforløb 
Hvad skal et brobygningsforløb indeholde? 

- faglige, sociale og personlige tilbud på skolen for at gøre forløbet godt 

- forskellige afklaringsforløb – længder… 

- studieforberedende, hvad kan være studieforberedende 

- fagoptimering – optimering af karakterer 

- udbud af fag skal svare til indholdet på uddannelsen 

- følge HHA rundt eks. indsigt i dagligdagen, være hjælper for flere personer, se virkeligheden, følge 
en hjemmehjælper, for at se om man kan klare det, især når man skal have med mennesker at 
gøre 

- coach til personlig udvikling 

- sociale kompetencer og forholde sig til alle forskellige slags mennesker. 

- at kunne organisere sit liv,  

- socialt – at lære at kunne snakke med alle 

- Sociale introkurser til uddannelse for at føle sig godt tilpas på stedet.  

- Pres fra vejlederens side… overskridelse af de personlige grænser – kan være en mulighed 

- grundforløb med mere praktik 

- et praktikforløb på en uge - bare for at prøve det, eller en måned 

- noget forberedende, fag supplering, hæve karaktererne, have fag som indgår i uddannelsen 

- kolde facts, hvordan foregår det i virkeligheden 

- at gøre brobygningsforløbet fagligt forebyggende 

- kort introduktion til alle fagene på SoSu-uddannelse,  

- deltage i undervisningen på SoSu-skolen 

- viden om opbygningen af uddannelsen – det teoretiske 

- højskolen tilbyder værktøjer (?) + opgradering af faglighed 

- at lave film, der fortæller om uddannelsen 

- man er nødt til at se, hvad det er for noget, det skal smages, føles, lugtes, mærkes 
 

Opstart på SoSu-uddannelse: 
- intro forløb: SoSu skolen gør ikke så meget, en cykeltur og en hytte tur, 3 dage for lidt,  
- hvad gør uni? - at have det sjovt 
- stort ansvar på udd. institutionen 
- højskolen gør det allerede  

 
Mentor 

- konstruktiv kritik, ris og ros 
- en der er der, en man kan få fat i 
- vejlederen skal være mentor, godt med kendskab til hinanden 
- måske er det godt med både en mentor og en vejleder (uddannelses faglig) 
- at vælge sin egen mentor? god kemi? Skal man selv kunne vælge: kemi er afgørende 
- at kunne håndtere elevers følelser 
- en, der kan udrede tvivl omkring uddannelsen, fagene 
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- man skal kunne regne med mentor 
- tilstedeværende 
- vejlederen som mentor 
- mentor mere privat adskillelse, som en ikke kender, en uden om alt det andet 
- skal mentoren være gennemgående fra brobyg til uddannelse..personafhængig om behovet er til 

stede 
- måske gennemgående person, som følger op, hvis man ikke selv åbner op 

 
Er mentoren som livsledsager –  

- det er ok at skulle skifte mentor 
- pas på med omklamring 
- ikke højskolelærer, men en, der kender uddannelsen 

 
Barrierer for uddannelse 

- oplysning og information om uddannelse 

- hjælp til at bruge kompetencer og undgå forvirringen og følelsen af ikke at kunne noget 
overhovedet. 

- økonomien! 

- højere SU 

- dårlig vejledning i folkeskolen og efterskole, der bevirker at man ikke er kvalificeret til at tage den 
uddannelse, man ønsker. 

- skoletræthed – mangel på praksis i uddannelserne 

- fysiske handikaps 

- fejlagtig vejledning, havde ikke nok fag, 

- forskellige optagelseskrav,  

- Barriere for SOSU –specifikt: 
o mangler at være en del af fællesskabet kan være vanskeligt – skabe et godt socialt miljø 

på uddannelsen, sociale aktiviteter, fællesskab, nogen at snakke med (evt. en mentor at 
snakke med for at komme i gang med det sociale) 

o progression imellem grundforløb og 1. skoleperiode på SoSu skolen 
- Information om hvad man kan blive 

o at tage problemstillinger op lidt før, ex UU vejlederen 
o at kunne få et ”spark”,  

 
Personlige barrierer: 

- antallet af muligheder er for mange…  

- der er svært at vælge uddannelse 

- lektier kan være en barriere 

- lektier er en barriere 

- lektiehjælp og lektiecafé 

- kedelig, udvikling af niveauet – alle skal tilgodeses  

- føler ikke, de er med i fællesskabet, mentoren kunne måske hjælpe, flere sociale aktiviteter 

- de gider ikke, de har det for godt som de har det 
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Sammenskrivning Interview med elever Brobygning - 
Linieskolen 

 
 
Præsentation 
4 unge fra Linieskolen havde meldt sig til at deltage i Inspirationsgruppen, men den ene valgte at forlade 
gruppen under præsentationen af målet med mødet.. 
 
Kendetegnende for de 4 deltagere er, at de alle har planer om at arbejde med mennesker, og det primære 
er børn og unge, som pædagogmedhjælper eller pædagog,  men alternativt ældre som SoSu-hjælper. 

Den ene af deltagerne er på Linieskolen for at blive mere moden og selvstændig, én for at prøve noget 
nyt, 2 for at bruge muligheden for at arbejde med kreative fag. Skolens mulighed for at vælge linie med 
børn er også for flere af deltagerne begrundelsen for at gå på skolen. 

Temaerne for Inspirationsgruppen er: 
Vejledning 

 Brobygningsforløb 

 Mentor 

 Barriere for uddannelse 
 
Hvad er god vejledning. 
det er svært, når en vejleder bare fortæller det hele om en uddannelse, udleverer brochurer, som er 
svære at forholde sig til. Et problemfelt som opleves som stort og gør det uoverskueligt at forholde sig til 
en uddannelse, som oven i købet er en ønskeuddannelse, men hvor vejledningen på den måde kan ned 
med, at den unge i stedet opgiver på grund af manglende overblik, bliver forvirret etc. Problem, som 
kunne løses ved: 

- 1 – 1 orientering  
- Personlig støtte 
- Tydelig orientering til den enkelte om, hvilke hjælpemidler den konkrete uddannelse kan tilbyde 

til netop de behov, som den enkelte har (eks. ordblindhed) 
- Vejledning med en man kender 
- Have en med, som man kender godt, når man er til vejledning på en uddannelsesinstitution, som 

man kunne tænke sig at starte på. Være sammen med en man kender godt, ikke være alene. 
Hjælp fra denne til at kunne skære informationerne ud i papa for mig 

- Hjælp til at oversætte alle ”uddannelsesordene”, hvad betyder det? Nye og svære ord og 
begreber – kan skræmme 

- Én, som jeg støtte mig til 
- Vejlederen hjælpe mig med at gøre uddannelsesstedet opmærksomme på, hvilke problemer og 

behov for hjælp, som jeg konkret har  
- Gøre opmærksom på evt. problemstillinger via vejlederen på Linieskolen 
- Det er pinligt/svært, at skulle gøre opmærksom på de problemer, som jeg har 
- Både Linieskolens vejleder og ens forældrene skal være med vejledningen, vigtigt at alle er 

orienteret. En hjælp for den enkelte elev 
- Vejledning foregå på en sjov måde 
- Vise billeder af, hvad man laver inden for det pågældende område 
- Vise konkrete ting fra fagene – eks. tage billeder, når der inviteres børn ind på skolen, hvad er det 

man laver 
- På skolen for at høre om fagene, vise hvad man laver konkret i de enkelte fag, ikke nok at fortælle 
- Vigtigt at indholdet konkret kan vises – så jeg kan forholde mig til det 
- Snakke med eleverne på uddannelsen, der er i gang 
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Hvad er vejlederens rolle 

- God til at hjælpe 
- Til at snakke med 
- Være hurtig til at finde ud af muligheder 
- Kunne hjælpe med, hvad der er bedst for en, snakke med om, hvad der er bedst for mig 
- Kende mine gode/dårlige sider 
- Støtte mig i det jeg gerne vil 
- Skabe god kontakt mellem vejleder og elev 
- Kende hinanden godt 
- Ikke tale for mig 
- Lytte, men ikke afgøre valg for mig 
- Vejlederen tage med ud og se skolen sammen med mig, fortælle om mig, vurdere ud fra det 

kendskab vejlederen har til mig i forhold til uddannelsen 
- Blive inspireret til at komme ud og se og høre mere om skolen 
- Hjælpe med at læse og forstå brochure 

 
Brobygningsforløb 

- Skulle kunne komme på ”prøve” på skolen, hører, hvad de laver i timerne  

- Prøve at være med i timerne/opleve fagene, være sammen med elever på uddanelsen 

- Få vejledning på SoSu-skolen i forhold til muligheder for mig i forhold til uddannelse, 
støttemuligheder 

- Blive klar ved at komme ud og arbejde med ældre og børn – praktik/erfaring 

- På skolen, prøve forskelligt af 

- Søge job, mens vi er på skolen – hjælp til at søge job inden for området – f.eks. barnepigejob 

- Fag omhandlende Børn (store og små) og ældre som en forberedelse 

- Mere i dybden, mere teori 

- Ikke læse for meget 

- Prøve faget, have det i hænderne 
o Få stillet spørgsmål/teori på en anden måde – f.eks. se film om børns udvikling, 

dokumentarfilm (Mors lille dreng) 

- Konkrete opgaver med børn i en institution – lave en form for opgave/observation. Dette skulle 
foregå sammen med lærer fra Linieskolen 

- I praktik sammen med undervisning i faget – koble teori og praksis 

- Få konkret viden om, hvilken hjælp man kan få, f.eks. hvis man er ordblind 
 
Barrierer for uddannelse 

- Svært, når jeg har svært ved at læse, og det skal man jo på en uddannelse 

- Ordblindhed, vigtigt at kunne få hjælp hertil på skolen 

- Eksamen  

- Teoretiske 

- Bange for at spørge, pinligt, når man ikke forstår det hele 

- Skal tages seriøst, modenhed 

- Kunne tackle hverdagen og være mere i det voksne liv 

- Ny rolle – fra ung til at være studerende 

- Når man er i gang med en uddannelse står man meget alene, ingen at kunne gå hen til, stiller 
store krav til den enkelte 

- Det at skulle stå alene – vigtigt med en lærer, der snakker med en / støtter en 
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- Kontaktperson på skolen, som opsøger en og spørger til hvordan det går. Dette skal være i faste 
rammer, og kontaktpersonen skal være opsøgende 

 
Mentor 

- Støtte/hjælpe én med det faglige og give støtte til forståelse 
- Lære faget, forberedelse, hjælp til svære ord 
- Hjælp og støtte til, hvordan man har det med andre – det social og personlige 
- Støtte, følge op på, hvordan man har det i ens hverdag/hvordan går det?  
- Når man er ny, er det vigtigt at der er en person, som følger op på, hvordan det går både fagligt, 

socialt og personligt og det familiemæssige 
 

Hvem skal være mentor? 
- Nabo 
- Min mor 
- Fremmed, en fra skolen 
- En mentor skal være der for en i en lang periode, også når man er færdig med uddannelsen. 

Støtte til problemer efterfølgende også, f.eks. i forbindelse med job 
- Mulighed for fortsat at mødes, også når jeg er færdig med min skole eller uddannelse 

 
Vejleder/mentor: 

- Vejleder: Hjælpe til uddannelsesvalg. Ikke så meget det personlige 
- Mentor: hjælpe til det personlige – jeg vil kunne åbne mig mere over for en mentor 
- Mentoren skal være til rådighed efter behov 
- God idé at have en mentor allerede her på Linieskolen 
- UU – vejleder – er det næsten det samme. Jeg ved at jeg får en UU-vejleder nu (uklart for 

intervieweren, om elev ved, hvad UU er) UU vejlederen kunne være min mentor, en jeg kan have i 
stedet for min vejleder  

- UU kan måske hjælpe mig eller måske ikke 
- En mentor skal vide alt om mig 
- Mentoren skal fungerer lidt som en psykolog, men ikke helt … 
- Under uddannelsen skal mentoren hjælpe en, når man har behov for det 
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Interviewguide til brobygningselever FØR-UNDER – EFTER 
 

Målet med denne interviewguide er at samle informationer og erfaringer omkring brobygningselevernes 
baggrund for at vælge brobygningsforløbet, deres forventninger og udbytte af forløbet og 
vejledersamarbejdet. 

Interviewguiden opdeles i FØR – UNDER – EFTER. 

Det er den enkelte vejleder, der er ansvarlig for at gennemføre interviews med eleverne i de nævnte 
faser. Interviewguiden er designet med henblik på tre interviews. Det anbefales at skrive noter på 
skemaet og samle kommentarere fra alle 3 interviews fra hver elev. Husk anonymitet. 

Interviewene sammenskrives til brug for den afsluttende evaluering. 

 

---------------------------FØR---------------------------- 

1. På hvilken skole deltager du i et brobygningsforløb? 

2. Hvordan er du blevet opmærksom på dette Brobygningsforløb? 

3. Hvilke vejledere har du været i kontakt med omkring valg af dette Brobygningsforløb ? 

4. Hvor tilfreds har du været med den vejledning du har fået? - på en skala fra 1 – 5, hvor 

1: Ikke tilfreds 

2: mindre tilfreds 

3: hverken/eller  

4: Tilfreds 

5: Meget tilfreds 

a. Hvad var godt? 

b. Hvad kunne være anderledes? 

c. Har du manglet information i forbindelse med dit valg? 

5.   Havde du andre planer med hensyn til valg af uddannelse, da du valgte dette brobygningsforløb? 

6. Hvorfor valgte du netop dette brobygningsforløb? 

7. Hvad er dit mål med dette brobygningsforløb? 

8. Hvad forventer du at få ud af forløbet? 

a.  Fagligt? 

b.  Personligt? 
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c.  Andet? 

9. Har du konkrete ønsker til indholdet på dit forløb? 

10. Har du konkrete forventninger til vejlederne undervejs i forløbet? 

a.  På din skole? 

b.  På Social- og sundhedsskolen? 

11. Hvad skal der til, for at forløbet bliver en succes for dig? 

12. Er der noget andet, som du ønsker at tilføje? 

-------------------------UNDER------------------------ 

1. Hvor tilfreds er du med dit forløb i forhold til indhold - på en skala fra 1 – 5 

1: Ikke tilfreds 

2: mindre tilfreds 

3: hverken/eller  

4: Tilfreds 

5: Meget tilfreds 

2. Begrund dit svar i spr. 1 

3. Hvis 1 – 4: Hvad skal der til for at forbedre din tilfredshed? 

4. Hvor tilfreds er du med dit forløb i forhold til vejledning - på en skala fra 1 – 5 

1: Ikke tilfreds 

2: Mindre tilfreds 

3: Hverken / eller 

4: Tilfreds 

5: Meget tilfreds 

5. Begrund dit svar i spr. 4 

6. Hvis 1 – 4: Hvad skal der til for at forbedre din tilfredshed? 

7. Oplever du, at du når dit mål ved at deltage på dette Brobygningsforløb? 

Hvis Ja: Hvorfor? 

Hvis Nej: Hvorfor ikke? 

Hvad skal der til, for at du når dit mål? 
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8. Beskriv dit samarbejde med vejlederne fra din nuværende skole og social- og sundhedsskole? 

9. Hvordan kan dette gøres bedre, så du får et større udbytte/bliver mere afklaret? 

10. Har du ændret ønsker i forhold til kommende uddannelsesvalg? 

Hvis Ja: Hvorfor? 

Hvis Nej: Hvorfor ikke? 

11. Har du yderligere kommentarer? 

--------------------------EFTER-------------------------- 

1. Hvad er dine planer for fremtiden? 

2. Hvilken betydning har brobygningsforløbet haft for dine kommende planer? 

 

3. Føler du dig rustet til at starte på en uddannelse nu? 

4. Hvordan vurderer du dine muligheder for at gennemføre dit kommende uddannelsesforløb? 

5. Hvordan vurderer du dit brobygningsforløb? 

a. Hvad har været godt? 

b.  Hvad har været dårligt 

c. Hvilke forslag har du til forbedringer? 

6. Hvilken betydning har samarbejdet mellem skolernes vejledere haft for dit udbytte af forløbet? 

7. Har du forslag til forbedringer? 

8. Har du andre kommentarer? 

Tak for din deltagelse! 
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 BILAG 2  

ELEVCASES 
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Eksempler på typiske elevcases  
 
 
A 
Startede på Linieskolen i august 2009 efter vejledning med mentor på SoSu. Hendes fravær var så højt, at 
SoSu ikke kunne lade hende gå til eksamen på grundforløbet. Hun ville være dagelev og var ikke 
interesseret i at bo på skolen. Efter den første uge bad hun om at blive kostelev. Hun havde fundet 
sammen med en anden elev, som også var dagelev, og de ønskede nu begge at flytte ind. I starten af den 
anden uge skulle hele skolen på introtur. Y havde ringet og meldt sig syg. Hendes mor ringede bekymret, 
for til hende havde Y sagt, at hun var taget med på turen, men moren anede uråd. Det viste sig så, at Y var 
hos kæresten. Næste dag møder Y op på skolen grædende og forslået, bl.a. med skrammer og blå mærker 
på halsen. Hun vil ikke på skadestuen og vil ikke anmelde kæresten. Efter en længere samtale og en 
telefonopringning til moren vil Y gerne af sted til Skagen, hvor de andre er på tur. Hun får benzinpenge og 
adressen på hytten. Det bliver en god tur for hende. 
Efterfølgende har hun fået gjort det forbi med kæresten, som igennem længere tid har tyranniseret 
hende og været voldelig ved flere lejligheder. En del samtaler er gået med at snakke om grænsesætning, 
vigtigheden af at anmelde den slags osv.  
På Linieskolen har Ys fravær været meget lavt, og hun er aktiv og interesseret i undervisningen, så det går 
over al forventning. På opfølgningsmødet med mentor fra SoSu i uge 40 blev konklusionen, at Y skal til 
afsluttende prøvei december. Efter mødet arbejder Y særdeles målrettet mod afsluttende prøve og får 
karakteren 12. Y udtrykker selv, at hun vil fortsætte på Linieskolen til juni 2010, som det var planen fra 
starten, selv om hun nu bliver i stand til at fortsætte på SoSu fra januar. Hun mener selv, at hun har brug 
for at gennemføre forløbet her for at være sikker på ikke at falde i den gamle gænge igen. 
 
B  
Startede på Linieskolen i november 2009. Har været i gang med pædagogisk assistentuddannelsen, men 
har været nødt til at tage orlov pga. for højt fravær. 
Har de sidste par måneder boet sammen med en kæreste, som er droppet ud af teknisk skole. Det  har 
været for svært for hende at komme af sted hver dag, fordi kæresten har opfordret hende til at pjække. 
X er meget aktiv i undervisningen og i musicalugen trak hun et stort læs, selv om hun var helt ny i huset. 
Hun har hurtigt fundet sammen med en anden pige, som også har svært ved at holde sig inden for 
rammerne, og de to har været på to store pjækketure i denne uge. Meldingen fra SoSu til 
overleveringsmødet var, at det er den første måneds succes eller mangel på samme, der er afgørende for, 
hvordan opholdet her kommer til at gå.  
Herfra arbejder vi meget på at fastholde X, og vi har efter aftale med hende god kontakt til plejefar, selv 
om hun er 18 år.  
 
 
C 
En elev, der blev stoppet på SoSu pga for stort fravær. Starter på OH for at få mulighed for at komme 
tilbage SoSu. 
  
Processen:  
Overlevering: R ’s UU-vejleder tager kontakt Odder Højskole. R besøger sammen med sin UU-vejleder 
Odder Højskole hvor problemstillinger og muligheder bliver drøftet. Erhvervsskolen ansøgning 
udarbejdes. Tidligt i højskole forløbet gennemføres 3-kants telefonmøde (højskolevejleder, SoSu-vejleder 
og R). Betingelserne for tilbagekomst til SoSu klargøres for alle parter. 
Kodeord i erhvervsskoleansøgningen var: Stabilisering af sig selv, udvikling af personlig styrke og 
selvværd, fremmøde disciplin. (hentet fra uddannelsesplanen) 
  
Det blev svært for R. Hun repræsenterede en helt ny elevtype med svære psykiske og sociale problemer. 
Morgenvækning, mange samtaler, udeblivelser, osv blev dagligdagen. Flere samtaler med UU-vejlederen 
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og R familie blev gennemført. Det gik ikke! Højskolen måtte sige stop, men i fuld forståelse med eleven. 
Som del af afslutningen og efter samtaler med familien og UU-vejlederen, etablerede højskole vejlederen 
kontakt til en psykolog.  
  
 
D  
Hans historie viser, at et højskolepraktik-ophold kan være med til at ændre tllgang til uddannelse samt 
medvirke til de gode historier om højskoler som en dansk kulturtradition.  SoSu skolen havde et konkret 
problem. De havde en ung mandlig nydansker, som de ikke kunne få placeret i en grundforløbs praktik, og 
som de var usikre på om de ville lade gå til eksamen. For at få ham aktiveret i den konkrete praktik uge og 
med henblik på mulig senere højskoleophold gennemførte Z en uges højskolepraktik. Udvikling af 
mulighedsbilleder var kodeordet. Z var glad for sit ophold og spredte efterfølgende gode billeder af sin 
praktik. Det er vigtigt at få skabt positive billeder omkring højskole muligheden, hvis det skal kunne 
bruges som pitstop. Da højskolen i efteråret besøgte SoSu-skolen var Z med det samme henne og hilse på. 
 
 
 
E  
E kunne ikke gå til eksamen på SoSu p.g.a. problemer omkring hendes fremtoning. SoSu-mentoren 
anbefalede højskoleophold.    
 
E kontaktede Odder Højskole. Møde på højskolen blev aftalt. G og hendes far besøgte skolen og 
problemstillinger og muligheder blev drøftet. Der blev etableret  kontakt UU og uddannelsesplan blev 
udarbejdet. Højskolen lavede en erhvervsskolekontrakt på baggrund af uddannelsesplanen. 
 
E har i efteråret gennemført et højskoleophold. Midtvejs i forløbet gennemførte vi en midtvejsevaluering 
med deltagelse af G, SoSu-mentor og højskolevejleder. Det blev her aftalt at G skal gå til eksamen på SoSu 
lige før jul, og at højskolen støtter eksamensprocessen (fri til eksamensvejledning og støtte til 
udarbejdelse af eksamensopgave.) 
 
 
F - ”Dem,  der ikke kom ind” 
 
Et antal elever er forsøgt placeret i projektet - uden dog at det er lykkedes. Det vil være at gå for vidt her 
at beskrive konkrete forsøg men blot bemærke, at vi har været i kontakt med UU-centre i både 
Skanderborg, Århus, Randers, Norddjurs og Syddjurs omkring konkrete unge mennesker, hvor alle sagerne 
strandede pga økonomi – dvs. manglende kommunal mulighed for at kunne give underhold, mens 
eleverne skulle gå på en højskole.  Flere af eleverne fra denne gruppe har ligeledes fravalgt tilbuddet på 
grund af deres personlige økonomi, da de har været nødt til at fortsætte med deres arbejde for at kunne 
betale husleje og andre faste udgifter.  
 

Derudover har der været elever fra SoSu-skolen, som vejlederne har vurderet og anbefalet at et pitstop 
kunne være løsningen i forhold til at øge gennemførelse af uddannelse, men hvor der har været 
personlige og adfærdsmæssige barrierer til hinder for, at eleven valgte at tage mod et pitstop. 
Reaktionerne fra eleverne til tilbuddet har været positive, men samtidig har der været samme mønster i 
tilgangen som har været problemet i forhold til at uddannelsesforløbet ikke kunne gennemføres. Det har 
været en urealistisk tilgang til egne problemer og barrierer, manglende ansvar for egne valg samt 
manglende overblik i forhold til indgåede aftaler. Det er derfor kendetegnende for flere af disse elever, at 
de på overfladen og i deres ydre adfærd er positive og indgår i en dialog, men det hænger ikke sammen 
med en indre handling og refleksion. 



Side 44 
 

 

 BILAG 3  

REALKOMPETENCE 
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Kompetencemål for hovedforløb på SoSu-skolen 
 
Kompetencemålene angiver en ramme for uddannelsernes områdefag (og grundfag). Kompetencemålene 
er primært tænkt som en vurderingsramme i forhold til elever der kommer fra grundforløbet og skal 
optages på hovedforløbet, men i forhold til højskoleprojektet kan de evt. bruges som en pejling i forhold 
til vejledningssamtaler / forløb med elever. Formentlig vil højskolernes elever typisk være kvalificerede til 
direkte optag på hovedforløb, men via højskolevejledernes kendskab til den enkelte elev kan der i 
tvivlstilfælde identificeres særlige udviklingsområder for eleven relateret til kompetencemålene.  
Sigtepunktet for vejledningsforløbet er, at eleven kan leve op til de kompetencemål, som er defineret 
forud for optagelse på et hovedforløb eller at eleven er parat til at starte på et grundforløb på skolen, 
med henblik på at fortsætte på et af hovedforløbene.   
Kompetencemålene er definerede i indgangsbekendtgørelsen for hovedindgangen i de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser Sundhed, omsorg og pædagogik og fremgår nedenfor i dokumentet. 
Ud over kompetencemålene vurderes ved optag de formelle krav til optagelse på uddannelsen, primært 
fagligt niveau i dansk og det naturvidenskabelige område. 
 
Pædagogisk Assistent Uddannelse 
De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at 
eleverne kan 
 
1. forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for 
fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv  
 
2. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed 
og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger  
 
3. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed 
og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv  
 
4. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter 
anerkendende relationer  
 
5. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering  
 
6. identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område 
og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand  
 
7. finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt 
gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til Idræt på F-niveau og 
 
8. vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres 
betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget Samfundsfag, niveau F. 
 
Social- og Sundhedsuddannelsen 
De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at 
eleverne kan 
1. vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, 
og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 
 
2. identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af 
kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, 
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3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til 
samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet, 
 
4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed 
og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 
 
5. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed 
og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 
 
6. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering og 
 
7. inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af 
sundhedsfaglige emneområder. 
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  BILAG 4  

Mentor 

 
 

1.  Mentorskab på Linieskolen 

2.  Mentorskab på Odder Højskole 

3. Mentorskab på Århus Social- og Sundhedsskole
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Mentorskab Linieskolen 

På Linieskolen var udgangspunktet for mentorordningen fra starten af projeket, at ordningen  kunne 
fungere på flg. måde:  

Inden eleven starter på Linieskolen, mødes mentor med elev og vejleder fra SoSu. Her opridses de 
forhold, der gør, at eleven pt. ikke kan fungere i sin uddannelse. Der opstilles nogle personlige mål for 
eleven, som der skal arbejdes med under opholdet på Linieskolen. 
På Linieskolen er hele dagligdagen gennemsyret af, at der arbejdes med personlig udvikling og 
ansvarliggørelse, så eleven vil via opholdet gennemgå en personlig modning. Eleven vil ud over de faglige 
ting blive øvet i at samarbejde med andre, konflikthåndtering og få mulighed for at styrke sine personlige 
kompetencer. Mens eleven er på Linieskolen, arbejdes der med de personlige mål, og under samtaler 
med mentor vil eleven komme til at reflektere over sine problemstillinger og nå frem til 
løsningsmuligheder. På det konkrete plan kan det f.eks. være at øve sig i at stå op om morgenen, og 
komme ordentlig tid i seng om aftenen, øve sig i ikke at komme for sent til undervisning osv. 
Hvis eleven har personlige problemer, der kræver ekstra hjælp, vil mentor være behjælpelig med at skaffe 
denne hjælp.Når eleven afslutter opholdet på Linieskolen, holdes der en afsluttende samtale, hvor hele 
forløbet evalueres. Desuden laves der et overleveringsmøde med SoSu, hvor der følges op på de 
problemstillinger, eleven havde og der laves en strategi for, hvordan eleven kommer videre med sin 
ungdomsuddannelse. 
Under udviklingsprojektet vil det være Linieskolens vejleder, der fungerer som mentor for de elever, det 
kan være aktuelt for.  
 
Status november 2009  
Vi har ikke fået udviklet en egentlig mentorordning, da vi desværre ikke har haft de elever, vi håbede at 
få. 
I august startede Y på Linieskolen. Hun havde været i gang med grundforløbet, men kunne ikke indstilles 
til eksamen pga. fravær. X startede i uge 46 efter at have fået orlov fra pædagogisk assistenforløb pga. 
fravær.  
For begge elevers vedkommende har der indledningsvis været afholdt overleveringsmøde med mentor fra 
SoSu, så problemstillinger og personlige mål er blevet klarlagt. For Ys vedkommende har der desuden 
været afholdt et opfølgningsmøde i uge 40. 
Mentorfunktionen for Y handler om at afholde samtaler ca. hver 2. uge, hvor eleven fortæller om de ting, 
der måtte være svære og sammen med mentor finder løsningsmuligheder. Desuden har der et par gange 
været brug for konfliktmægling mellem Y og en veninde. Behovet for samtalerne har været faldende, da 
eleven har arbejdet godt med tingene og har fået styr på en del ”rod” i sit bagland. Fordi det går så godt, 
har SoSu besluttet at lade Y gå til eksamen i december, hvilket har været et fint skulderklap til hende. Selv 
om hun får eksamen nu, har hun besluttet at fuldføre forløbet på Linieskolen, da hun har brug for at gøre 
noget færdigt. Til sommer er planen at starte på hjælperuddannelsen. 
X har kun været her 1½ uge, men i den korte tid har hun allerede været forsvundet fra skolen flere gange 
uden tilladelse. Mentor skal følge hende tæt og have god kontakt til plejeforældre for at kunne fastholde 
hende bedst muligt. 
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Mentorskab Odder Højskole 

 

En mentor er en person der følger og støtter en udvalgt elev (mentee) i at opbygge relationer.  
Mentoren giver feedback, med- og modspil og tør at udfordre og ”skubbe” mentee.  
Mentoren fungerer via følelsesmæssigt engagement og bruger sproget som redskab.  
 
Der er ingen sand vej i mentorskabet, men støtten udspringer af mentorens personlighed knyttet til 
elevens problemfelter. Mentee skal kunne ”spille bold” op ad mentoren. 
Mentoren skal kunne rumme forskellighed, evne at tage eleverne alvorligt og evne at agere 
anerkendende. 
Mentoren er ikke nødvendigvis en fagperson, men skal kunne henvise til fagpersoner som faglærere og 
vejledere.  Mentorer kan være lærere, vejledere, andre elever eller andre, der har overskud til følge et 
andet menneske. 
 
Mentorskab er et forsøg på at støtte elever i uddannelsessystemet, så eleverne opbygger personlig styrke 
og glæde og derved fastholder sig selv i systemet og afslutter uddannelsen. 
 
Højskolen ses som mulig forberedelses- og afklaringsskole før den egentlige uddannelse, og det afspejler 
sig naturligvis i målet for mentorskabet. Det er målet for metorskabet, at udvikle elevernes personlige 
kvalifikationer. Dvs. bl.a. udvikle personlig styrke, udvikle deres evner til at skabe netværk og indgå i 
fællesskaber, udvikle evne til at sætte personlige grænser og søge hjælp når det kræves, udvikle vaner der 
sikre at eleverne kan mestre et almindeligt liv når de påbegynder studie livet. I forlængelse heraf er det 
målet at de unge får mulighed for at afklare sig selv i forhold til fremtidig studievalg. 
 
Mentorskabet tænkes udøvet af tilknyttet professionel mentor/vejleder. Mentoren er konsekvent 
anerkendende i sin tilgang. Ud over at arbejde tryghedsskabende, arbejdes der i forskelligt omfang, med 
vejledningsfaglige tiltag som narrativ vejledning, dynamisk vejledning og andre former for vejledning, der 
giver eleverne muligheder for at i talesætte sig selv. Det er efterfølgende mentorens opgave at udfordre 
de i talesatte konstruktioner.   
Mentoren følger eleven tæt og står i nødvendigt omfang til rådighed for eleven til samtaler. I relevant 
omfang indkalder mentor eleven til møder og agerer udfarende kraft. 
 
Til skolen er tilknyttet en decideret uddannelsesvejledning. Uddannelsesvejledning og mentorskab kan 
godt (men behøves ikke) varetages af samme person.  
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Mentorskab Århus Social- og Sundhedsskole – Professionel 
mentor 

 

På Århus Social- og Sundhedsskole findes to former for mentorordning: 

1. En frivillig ordning: hvor mentorerne er ulønnede personer, som typisk arbejder et étcifret antal timer 

om ugen. 

2. En professionel ordning: hvor en enkelt mentor er ansat af skolen på fuld tid med særlig tilknytning til 
grundforløbet. 

Denne beskrivelse forholder sig udelukkende til den professionelle mentorordning på Århus Social- og 
Sundhedsskole. 

 
Generelt om jobfunktionen 
Mentorordningen er en metode til at fremme et godt uddannelsesmiljø - med særligt fokus på 
frafaldstruede grundforløbselevers trivsel og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Metoden er et tilbud til de elever, der har behov for at tale med en voksen om overvejelser eller 
problemer. Disse problemer kan være af faglig karakter, men ligger også ofte udenfor dette område. 
Mentoren fungerer som en personlig vejleder for eleverne, og grundtanken er, at sandsynligheden for at 
gennemføre en uddannelse forringes betragteligt, hvis man ikke trives. 

I forlængelse heraf er mentoren backup for grundforløbets undervisere i svære situationer og 
samarbejder med en række andre personer både internt og eksternt. 

På Århus Social- og Sundhedsskole er elev-mentor relationen i mange tilfælde frivillig og magtfri, men er 
det ikke nødvendigvis. Mentoren kontakter eksempelvis elever i forbindelse med højt fravær og har 
indflydelse på elevernes skoleforløb. Med andre ord er det ikke altid elevernes eget valg, om de vil tage 
imod hjælp fra mentoren.  

Formål 
At fastholde de unge i deres undervisningsforløb og uddannelse 

 At fremme et godt undervisningsmiljø, hvor eleverne kan få hjælp til faglige, personlige, sociale, 
psykiske og praktiske problemer 

 At støtte eleverne på en måde, så den enkelte elev får mulighed for at gennemføre et 
uddannelsesforløb, der er præget af tryghed og kvalitet. 

 
Hvad er konteksten? 
Mentoren arbejder primært med eleven, men samarbejder med mange om ham eller hende. Eksempelvis 
er undervisere og vejledere samarbejdspartnere på skolen. Mentoren deltager efter behov i teammøder 
og diverse andre møder. Dette samarbejde er vigtigt i forhold til den unges skoleforløb og eventuelle 
ændringer heraf undervejs. Endvidere samarbejder mentoren med UU omkring unge, som er på vej væk 
fra skolen. Endelig kan mentoren samarbejde med forældre, kontaktpersoner og elevens nærmeste 
omgangskreds. Eksterne samarbejdspartnere kan være kommuner, sagsbehandlere, mentorer fra andre 
uddannelsesinstitutioner mv. 

Mentoren har tavshedspligt og tilbyder samtaler med alle, uanset hvad grund de har til at henvende sig. 

Mentoren deltager i forskellige former for projekt- og udviklingsarbejder, som har til formål at hjælpe 
eleverne med at holde fast i et uddannelsesforløb. 
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Antagelserne bag mentorens funktion 

Erhvervsskolerne (herunder Århus Social- og Sundhedsskole) oplever en stor variation i elevgrundlaget. 
Nogle elever klarer sig fint hele vejen igennem deres skoleforløb, mens andre finder det vanskeligt at 
honorere de krav, som stilles på en uddannelsesinstitution. På Århus Social- og Sundhedsskole antages 
det, at der findes en sammenhæng mellem elevernes trivsel og deres tilbøjelighed til at gennemføre deres 
uddannelse. Hvis man vil mindske fraværet og frafaldet blandt eleverne, har en del elever derfor behov for 
mere en blot faglig støtte. De har behov for at trives, hvilket er svært, hvis personlige eller psykiske 
problemer fylder i dagligdagen. 

Mentorordningen er et blandt flere tiltag, der sikre eleverne vejledning og tæt voksenkontakt, hvis de selv 

mister overblikket. 

Fremgangsmåde 

Nærhed, synlighed og tilgængelighed: Mentoren har et kontor på skolen og er i øvrigt synlig på skolens 

fællesarealer (fx i forbindelse med morgenmad). Mentoren er på skolen, når eleverne er der, præsenterer 

sig i klasserne ved nye optag, deltager i sociale aktiviteter (fx udflugten til København) og kan fungere som 

støtteperson i undervisningssammenhænge. Der er også mulighed for eftermiddagsmøder eller 

telefonkontakt udenfor skoletiden. Mobiltelefonen sikrer en hurtig og smidig kontakt. Mentoren noterer 

sine aktiviteter i First Class kalenderen, så undervisere og andre kan se, hvornår mentoren kan træffes. 

Som udgangspunkt søger mentoren at være tilstede på teamkontoret i det store formiddagsfrikvarter. 

Kontakt mellem mentor og elever: Eleverne kan selv henvende sig til mentoren, men også undervisere og 
vejledere kan henvise til eller opfordre en elev til at opsøge mentoren. I samarbejde med undervisere og 
vejledere er mentoren opsøgende i forhold til elever, der skønnes at have behov for støtte eller anden 
form for hjælp. 

Yderligere hjælp: Ofte optræder mentoren som støtte i helt konkrete situationer. Mentoren kan også 
hjælpe med at udfylde ansøgninger, vejlede omkring boligsøgning eller være bisidder ved møder med 
sagsbehandlere, lærere eller andre autoritetspersoner. Derudover hjælper mentoren den unge til at få 
kontakt til andre interne eller eksterne fagpersoner (det være sig fx kommunale instanser, 
specialpædagogisk bistand, psykologer og lign.), hvis det er nødvendigt. Mentoren bibeholder dog stadig 
kontakten til eleven omkring elevens skolegang og på det personlige plan. 

Opfølgende arbejde: Mentoren følger op på den unges trivsel og uddannelsesforløb, indtil den unge er 
færdig på grundforløbet. Selv om et samtaleforløb er afsluttet, slipper mentoren ikke den unge, før eleven 
afslutter uddannelsen. Mentoren følger med i den unges hverdag, fx gennem sms/mail, en hurtig snak på 
gangen eller en samtale med underviserne. Efter endt grundforløb er der mulighed for at samarbejde med 
andre afdelinger/undervisere på skolen eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, såfremt den unge 
stadig har behov for hjælp eller ekstra opmærksomhed. 

Kommunikation 
Mentoren arbejder ikke ud fra en bestemt metode, men møder den enkelte på dennes præmisser. 
Mentoren har to hovedopgaver: I samtale med den unge at lytte aktivt til dennes problemer samt at 
motivere den unge til at klare problemerne. 

Man lytter aktiv ved: 

- At anerkende og respektere den andens ret til sine holdninger og ideer. 

- At fjerne forhold, der forstyrrer (mobiltelefon, en åben dør etc.). 

- At fastholde fokus på den anden og holde igen med egne historier. 
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- At stille åbne spørgsmål: "Hvordan synes du...?", "Hvordan ser du på...?", "Kan du fortælle 
lidt om...?" 

- At være tålmodig. Nogle mennesker bruger tid på at finde de rette ord. Er man i tvivl om 
meningen, så gentag hvad der blev sagt: Er det rigtig forstået, at...?", "Når du siger sådan, 
skal jeg forstå det, som... ?" 

- At vise interesse med kropssproget: Hold øjenkontakt, giv små nik, brug sproglige markører, 
fx "hm" og "ja", til at markere aktiv lytning. 

- At bruge mange spørgeord. Undgå dog helst "hvorfor", da det kan lyde anklagende. Fx 
"Hvordan kan det være, at du har svært ved...?" 

- At tillade pauser i samtalen. Pauserne giver tid til eftertanke, og der kommer gerne flere 
nuancer frem. Kan man ikke holde pausen, kan man spørge: "Hvad tænker du på lige nu?" 

- At lade den anden selv finde løsninger og handlemuligheder. Hold igen med de gode råd og 
spørg i stedet: "Hvilke muligheder har du?" eller "Hvad kunne du gøre i den situation?" 

Konflikthåndtering 
Undervisere eller elever kan kontakte mentoren, når de oplever konflikter i klassen eller mellem elev-elev 
eller elev-underviser. 

Opstår konflikten mellem to parter, kan mentoren tilrettelægge en trekantssamtale, hvor mentoren 
påtager sig en neutral rolle og sørger for, at begge parter kommer til orde, idet mentoren mægler mellem 
de to. Mæglerens rolle er: 

1) At afdække problemet eller årsagen til konflikten. 
2) At der findes en løsningsmulighed, som parterne er enige om. 
3) At parterne laver en aftale om fremtidige mål for samvær og opførsel. 

Underviserne eller mentoren kan også undervise i klasserne om konflikthåndtering samt kommunikation 

og sprogbrug. 

Metoden kræver  

- En eller flere mentorer alt efter behovet på skolen. 

-  Et kontor, hvor mentoren kan have samtaler med eleverne - og hvor de elever, der ikke på forhånd 
har en aftale, kan træffe mentoren. 

- En arbejdsmobil til mentoren samt adgang til mail og eventuelt til en blog. 
Informationsmateriale til skolens (grundforløbets) elever om mentoren. 
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 BILAG 5  

INFORMATIONSMATERIALER 
 

 

1. Pixi-bog 

2. Go-cart 

3. Invitation til temadag 

4.  WEB-infomateriale
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PIXI-BOG 
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      GO-cart 
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Invitation temadag 
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WEB-infomateriale 

 

WEB-informationsmaterialet er tilgængeligt på disse link: 

 http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/linieskolen_lui.html  
 

 http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/reklame.html 

 http://kristianskarhoj.dk/ohteaser2.mov  

Informationsmaterialerne kan bruges i sammenhæng med vejledning af unge, som overvejer at starte et 

uddannelsesforløb med et brobygningsforløb på en højskole eller husholdnings-og håndarbejdsskole samt 

elever, der overvejer en SoSu-uddannelse. 

Materialet er tænk som et dialogværktøj mellem en vejleder og en given elev, som på baggrund af billeder 

og fortællinger kan have et fælles referencerum til at undersøge og afklare den enkelte elevs ønsker, 

forestillinger og konkrete muligheder. Det er endvidere tanken, at materialerne konkret kan  medvirke til 

spørgsmål, overvejelser refelktioner hos den enkelte elev.  

 

 

http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/linieskolen_lui.html
http://www.sosumedia-uv.dk/fastholdelse/reklame.html
http://kristianskarhoj.dk/ohteaser2.mov

