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Oplæg Landsforeningen af ungdomsskoleledere, 8. november 2012 

Tak for invitationen. Det var egentlig min chef, direktør Hans Werner Jacobsen, der fra start 
blev inviteret. Han kunne bestemt have givet et godt bud; men jeg er glad for, at jeg så fik 
tilbuddet, da det desværre ikke kunne passe i hans kalender. Med mig får I så nok et bud, 
der er lidt tættere på, det det egentlig handler om ”heltidsundervisningen”. 
 
Jeg kommer fra Learnmark Horsens, som er en institution, der nu har eksisteret i næsten 2 
år. Vi består af den gamle Horsens Handelsskole, som i sidste fase kom til at hedde 
Business College Horsens, før skolen i forbindelse med en udspaltning af de tekniske 
erhvervsuddannelser, htx og amu-uddannelserne fra VIA overtog disse uddannelser og 
valgte et fælles nyt navn, Learnmark Horsens. Vi er blevet en stor skole med alle de mange 
muligheder det giver. 
 
Selv er jeg i næstøverste lag i ledelsesgruppen som afdelingschef for de merkantile 
erhvervsuddannelser, normalt kaldet hg. Vi har også en stor afdeling med tekniske 
erhvervsuddannelser. Vi er i et godt samarbejde og kommet godt i gang med fælles tiltag: 
lærerudveksling, samarbejdsprojekter og fælles fag for udvalgte elevgrupper, innovation. Jeg 
er helt bevidst om, at jeg her i dag taler på begge afdelingers vegne. 
 
Desuden har vi været pionerskole på 10. klasseområdet. Vi er den første skole i Danmark, 
der har overtaget al 10. klasseundervisning fra kommunen. Vi lavede en aftale om dette for 
knapt 2 år siden og startede det første hold i 2011 med 180 elever. Dette tal var året efter 
vokset med 100, så det må betegnes som en succes. 
 
Jeg har været med i 38 år først som lærer og fra 1989 som leder. Jeg har haft mange 
forskellige opgaver; men nu er det næsten slut. Den 30. november har jeg sidste 
arbejdsdag, så skal det være slut. I denne sidste fase starter der en sjov proces, hvor jeg i 
mit eget hoved sorterer opgaverne: nogle forsvinder ubemærket, nogle er jeg rigtig glad for 
at slippe for, og nogle vil jeg savne. Til den sidste gruppe hører min bestyrelsespost i 
Ungdomsskolen i Horsens. Den post har jeg været utrolig glad for, og det kan Henrik og 
Nina helt sikkert bekræfte. Selv om møderne ligger meget sent på eftermiddagen går jeg 
altid derfra i godt humør. Man bliver smittet af det gode engagement og den helt specielle 
tilgang til arbejdet. Det giver mig så også en vis indsigt i emnet, som jeg nu skal komme til. 
 
Jeg har fået arbejdstitlen: ”Oplever erhvervsskolerne, at det giver bedre gensidige 
betingelser for succes ift. 95 % målsætningen, at der arbejdes med kompetenceløft ift. 
”Heltidsundervisning for fremtiden”?” 
 
Så kunne jeg sige JA, og så var mit indlæg forbi. Jeg kunne også sige NEJ, for det er en 
næsten håbløs opgave. 
 
Mit svar, som jeg så vil udbygge ligger selvfølgelig mellem disse yderpunkter, stærkt 
hældende mod det klare JA. 
 
Når en repræsentant fra erhvervsuddannelserne er inviteret med til jeres kursus i dag, er det 
selvfølgelig ud fra punkt 2 i de opridsede hovedkonklusioner: ”At der er markant lavere antal 
unge, der kommer videre i uddannelse efter skolegang i heltidsundervisningen, især piger” 
 
Der er rigtig mange gode udspil i materialet. ”Heltidsundervisning for fremtiden”, og jeg vil 
tage mit udgangspunkt i afslutning: ”i medgang, modgang og overgang”, hvor jeg synes, der 
konkluderes noget så smukt på problematikken.  
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Mit billede af brobygningen er, at den bro, der skal være mellem heltidsundervisningen og 
erhvervsuddannelsen skal være solid og med et højt rækværk, og så skal den unge opleve, 
at det, der er på begge sider af broen, hænger sammen.  
 
Overgangen må på den anden side heller ikke blive for omklamrende. Jeg har oplevet at 
sidde med til bords med en ung, Christian med ad/hd og andre problemer, der havde en 
kontaktlærer og en mentor fra vores skole, 3 forskellige rådgivere/mentorer fra det 
kommunale system og en lidt forskræmt mor. Vi rullede de mange forskellige muligheder for 
støtte og hjælp op. På et tidspunkt spurgte jeg Christian om, hvad han selv mente, og hans 
svar var: ”jeg vil helst bare gerne være normal”  
 
Før jeg udbygger, hvad jeg kunne forestille mig i denne brobygning, vil jeg gerne komme ind 
på de mange muligheder, der allerede er i vores lovgivningsgrundlag for 
erhvervsuddannelserne. 
 
Jeg var en gang i 90’erner, hvor kompetencebegrebet blev rigtig moderne til en konference i 
København, hvor Lars Kolind var det helt store trækplaster og indledte med at udfolde sig 
om vigtigheden af fokus på kompetencer. Flere andre var så på, og fælles for disse indlæg 
var, at vi måtte styrke Danmarks kompetencer og investere ressourcer i dette. På et 
tidspunkt er det så finansminister Mogens Lykketofts tur. Han indledte med et meget 
tankevækkende eksempel. På det tidspunkt havde en af dogmefilmene lige vundet en stor 
pris, og Mogens Lykketoft spurgte forsamlingen: ”vandt vi denne pris ved at bruge flere 
ressourcer?” og han svarede selv: ”Nej, det gjorde vi ved at bruge færre ressourcer og 
udtænke et helt nyt koncept” 
 
Den tilgang synes jeg kan være god at have i baghovedet i en tid, hvor ressourcerne ikke 
ligefrem tilflyder os, ja hvor det nærmest er det modsatte. 
 
Lad os se, hvad vi kan nytænke, og her mener jeg på begge sider af broen.  
 
På erhvervsuddannelserne er vi også udsat for det krydspres, som omtales i det gode 
oplæg. Vi skal kunne optage og rumme stort set alle slags elever, men vi måles også 
benhårdt på outputtet, hvor mange falder fra, hvor godt kommer de igennem og er der 
praktikpladser til alle. Disse måltal er også direkte styrende for skolernes økonomi, idet vi er 
taxameterstyrede. 
 
Vi er en erhvervsskole, og det vil sige, at vores opgave er at føre eleverne fra 
folkeskole/grundskoleniveau og gøre dem klar til at kunne fungere i en erhvervsvirksomhed. 
Det vil sige, at der skal være et mål.  
 
For mig at se har vi to helt store udfordringer: 
 

1. Vi kan meget nemt i vores grundforløb blive ”opbevaringssted” for uafklarede 
elever, der enten ikke har en plan eller har en ”pseudo”plan. Vi er måske det 
mindst afskrækkende alternativ. Det sidste gælder nok primært de merkantile 
erhvervsuddannelser, som lige nu er 2 årige. Det taler man for øvrigt rigtig meget 
om at afkorte. 

 
2. En samlet erhvervsuddannelse består af grund- og hovedforløb, og her sorteres 

desværre en stor del fra, fordi der ikke er virksomheder, der står klar til at aftage 
dem. Forestil jer, at der var en lignende sortering i de gymnasiale uddannelser, at 
en stor del fik at vide, at de ikke kunne komme i 2. eller 3. g, fordi der ikke var 
plads. 
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Men vi skal spille på alle de muligheder, vi har, og jeg ved ikke hvor godt I kender de mange 
muligheder ud over den almindelige hovedvej gennem erhvervsuddannelserne. 
 
Vi har: 
 

 Korte erhvervsuddannelser 
 Mesterlære 
 Forlængede forløb 
 Skræddersyede forløb 
 Flexklasser 
 Skolepraktik 
 Kontaktlærere 
 Mentorer 
 Elevcoaches 
 Læsevejledere 
 Psykologstøtte 
 Lektiecafe 

 
Jeg ser vores udfordring på erhvervsskolerne som størst på det personlige og sociale plan. 
På det faglige plan skal vi nok finde tilgangen. Det er vi efterhånden dygtige til.  
  
For at få succes med overgangen, skal der være forbindelse mellem heltidsundervisningen 
og erhvervsuddannelsen, og jeg mener, den skal starte allerede i 
heltidsundervisningsperioden med besøg og så skal eleven være ”håndholdt” i en periode i 
et tæt samarbejde mellem to støttepersoner en fra heltidsundervisningen og en fra 
erhvervsuddannelsen. Denne perioden skal overlappe en god lang periode før og efter start 
på en erhvervsuddannelse, men det må som tidligere nævnt aldrig blive omklamrende; men 
skal være en god støtte, indtil de kan ”gå selv”. 
 
I Horsens er vi i gang med at udvikle en Garantiskolemodel, som tegner rigtig spændende. 
Det er et tæt samarbejde mellem alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, UU, 
Ungdomsskolen og produktionsskolen. Hovedidéen er, at den unge aldrig kan blive meldt 
ud; men hele tiden fanges op, hvis det ikke går godt, der hvor man nu er startet.   
 
Det er en stor fremtidig udfordring, at der ikke uddannes nok inden for de erhvervsfaglige 
uddannelser. Rigtig mange søger gymnasiet, og vi har brug for fremtidige dygtige 
håndværkere på flere faglige niveauer.  
 
Vi er nødt til at være kreative og hjælpe hinanden. Det gør vi bedst ved at bruge vores 
kræfter mest muligt på direkte elevkontakt i støtte og udvikling af kompetencer.  
 
Lad os få flyttet på statistikken. I øvrigt kan jeg lige til den bemærke, at de piger, der så 
kommer i gang, efter min opfattelse holder bedre ved i erhvervsuddannelserne.   
 
Der er mange gode idéer i det oplæg I skal forholde jer til, f.eks. at invitere aftageinstitutioner 
til temamøder.  
 
Lad os komme i gang. Jeg kan roligt love på erhvervsuddannelsernes vegne, at vi gerne vil. 
 
Ilse Kyndesgaard 
 
     
                        
 


