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VIA byder rekordmange nye studerende velkommen 

  

Randers Amtsavis 

28. september 2020, 1020 ord 

Leah Halskov Larsen, kommunikationsmedarbejder, <em class="highlight highlight_35531 highlight_35525 highlight_35524">VIA</em> University College, journalist Lone Vestergaard Andersen, <em class="highlight highlight_35531 highlight_35525 highlight_35524">VIA</em> University College, Leah Halskov Larsen, kommunikationsmedarbejder, <em class="highlight highlight_35531 highlight_35525 highlight_35524">VIA</em> University College, leah@via.dklva@via.dkleah@via.dk  Artikel id: e7e93a73  

297 nye 297 nye 297 nye 297 nye studerende er i september startet på  er i september startet på  er i september startet på  er i september startet på 
psykomotorik-, psykomotorik-, psykomotorik-, psykomotorik-, sygeplejerske-og    pædagoguddannelsen    
på på på på Campus    Randers. Antallet af optagne er samlet . Antallet af optagne er samlet . Antallet af optagne er samlet . Antallet af optagne er samlet 
steget med 10 procent siden 2019. Vi har talt med tre steget med 10 procent siden 2019. Vi har talt med tre steget med 10 procent siden 2019. Vi har talt med tre steget med 10 procent siden 2019. Vi har talt med tre 
af de nystartede af de nystartede af de nystartede af de nystartede studerende om deres studievalg og  om deres studievalg og  om deres studievalg og  om deres studievalg og 
drømme for fremtiden. drømme for fremtiden. drømme for fremtiden. drømme for fremtiden. 

Jeg vil gøre en forskel for andreJeg vil gøre en forskel for andreJeg vil gøre en forskel for andreJeg vil gøre en forskel for andre

30-årige Sebastian Duedahl er startet på VIA 
Pædagoguddannelsen i Randers. Selvom studiestarten har 
været en stor omvæltning, så er han sikker i sit valg om at 
uddanne sig til pædagog.

VIDENVIDENVIDENVIDEN

RANDERS: Sebastian Duedahl har i en årrække arbejdet som 
ufaglært i det pædagogiske fag, og han er nu klar til at tage 
det næste skridt og uddanne sig til pædagog.

-Jeg finder en kæmpe tilfredsstillelse ved at arbejde med 
mennesker. Jeg bliver betalt i mere end bare penge.

Det giver mening for mig at gøre en forskel for andre, forklarer Sebastian.

Selvom han altid har haften støttende omgangskreds, så har han på nogle områder manglet en hjælpende 
hånd i sine børne-og ungdomsår.

Derfor vil han gerne være den ekstra støtte for andre, som har særligt brug for det.

-Jeg vil eksempelvis gerne hjælpe udsatte personer i en positiv retning. Det er her, jeg kan gøre den største 
forskel, uddyber Sebastian.

Det er en stor omvæltningDet er en stor omvæltningDet er en stor omvæltningDet er en stor omvæltning

Studiestarten på pædagoguddannelsen er spændende, men også hård. Det er en ny type af undervisning, 
hvor man som studerende skal være mere selvstændig.

-Jeg er ikke vant til denne form for undervisning. Det er derfor en stor omvæltning for mig, siger Sebastian.

Selvom man som pædagogstuderende skal agere selvstændigt, så indgår man stadig i et fællesskab med 
sine medstuderende. Ifølge Sebastian har hans klasse et godt sammenhold, og der bliver afholdt mange 
sociale arrangementer, hvor de knytter sociale bånd til hinanden.

Randers er min 1. prioritetRanders er min 1. prioritetRanders er min 1. prioritetRanders er min 1. prioritet

Han kommer oprindeligt fra Ebeltoft, men flyttede som 16-årig til Randers. Derfor var han slet ikke i tvivl om, 

R A N D E R S  A M T S A V I S
M A N D A G  2 8 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

8 RANDERS

VIA byder rekordmange nye     
297 nye studerende er i september startet på psykomotorik-, sygeplejerske- og pædagoguddan-
nelsen på Campus Randers. Antallet af optagne er samlet steget med 10 procent siden 2019. Vi 
har talt med tre af de nystartede studerende om deres studievalg og drømme for fremtiden.

Sebastian Duedahl finder en kæmpe tilfredsstillelse ved at arbejde med mennesker. Foto: Annelene Petersen

Jeg vil gøre en forskel for andre
30-årige Sebastian Duedahl er startet på VIA Pædagoguddannelsen i Randers. Selvom studi-
estarten har været en stor omvæltning, så er han sikker i sit valg om at uddanne sig til 
pædagog.

VIDEN
Leah Halskov Larsen, 
kommunikationsmedarbejder, 
VIA University College, 
leah@via.dk

RANDERS: Sebastian Duedahl
har i en årrække arbejdet
som ufaglært i det pædagogi-
ske fag, og han er nu klar til at
tage det næste skridt og ud-
danne sig til pædagog.

- Jeg finder en kæmpe til-
fredsstillelse ved at arbejde
med mennesker. Jeg bliver
betalt i mere end bare penge.
Det giver mening for mig at
gøre en forskel for andre, for-
klarer Sebastian.

Selvom han altid har haft
en støttende omgangskreds,
så har han på nogle områder
manglet en hjælpende hånd
i sine børne- og ungdomsår.
Derfor vil han gerne være den

FAKTA
PÆDAGOGUDDANNELSEN PÅ VIA
Titel: Professionsbachelor i pædagogik

Varighed: 3½ år

Praktik: 58 uger

Studiestart: september og februar

På pædagoguddannelsen får du et bredt kendskab til den pæ-
dagogiske verden. Uddannelsen er for dig, som gerne vil skabe 
en meningsfuld hverdag for mennesker.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk/pædagog

ekstra støtte for andre, som
har særligt brug for det.

- Jeg vil eksempelvis gerne
hjælpe udsatte personer i en
positiv retning. Det er her, jeg
kan gøre den største forskel,
uddyber Sebastian.

Det er en stor omvæltning
Studiestarten på pædagogud-
dannelsen er spændende,
men også hård. Det er en ny
type af undervisning, hvor
man som studerende skal væ-
re mere selvstændig.

- Jeg er ikke vant til denne
form for undervisning. Det er
derfor en stor omvæltning for
mig, siger Sebastian.

Selvom man som pæda-
gogstuderende skal agere
selvstændigt, så indgår man
stadig i et fællesskab med si-
ne medstuderende. Ifølge Se-
bastian har hans klasse et
godt sammenhold, og der bli-
ver afholdt mange sociale ar-

rangementer, hvor de knytter
sociale bånd til hinanden.

Randers er min 1. prioritet
Han kommer oprindeligt fra
Ebeltoft, men flyttede som
16-årig til Randers. Derfor
var han slet ikke i tvivl om, at
hans 1. prioritet skulle være
pædagoguddannelsen i Ran-

ders.
- Jeg kan godt lide Randers.

Den er ikke for stor og heller
ikke for lille. Her er alt, man
skal bruge, siger Sebastian.

Derudover betyder det me-
get for ham at bo tæt på sin
omgangskreds, som giver
ham glæde i hverdagen.

VIDEN: Rikke Vemmelund Geertsen er i forvejen ud-
dannet fysioterapeut, men efter et års arbejde send-
te en sygemelding med stress hende i tænkeboks. 
Nu læser hun til psykoterapeut. Foto: Annelene Pe-

tersen

FAKTA
PSYKOMOTORIKUDDANNELSEN PÅ 
VIA
Titel: Professionsbachelor i psykomotorik

Varighed: 3½ år

Praktik: 26 uger

Studiestart: september og februar

På psykomotorikuddannelsen kommer du til at 
arbejde med menneskets krop og psyke som 
dele af den samme helhed.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk/p-
sykomotorik

Psykomotorik
er drømmen
27-årige Rikke er uddannet fysioterapeut, 
men ville gerne have mere fokus på det hele 
menneske og sammenhængen mellem krop 
og psyke. Derfor er hun netop startet på VIA 
Psykomotorikuddannelsen i Randers.

VIDEN
journalist Lone Vestergaard 
Andersen, VIA University 
College, lva@via.dk

RANDERS: - Jeg går efter drøm-
men. Det er både fantastisk
og lidt mærkeligt at være i

gang på studiet, men det føles
helt rigtigt, siger Rikke Vem-
melund Geertsen.

Det er kun en uge siden,
hun startede på VIA Psyko-
motorikuddannelsen i Ran-
ders, men begejstringen er
åbenlys.

- Jeg er meget praktisk an-
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at hans 1. prioritet skulle være pædagoguddannelsen i Randers.

-Jeg kan godt lide Randers.

Den er ikke for stor og heller ikke for lille. Her er alt, man skal bruge, siger Sebastian.

Derudover betyder det meget for ham at bo tæt på sin omgangskreds, som giver ham glæde i hverdagen.

Psykomotorik er drømmenPsykomotorik er drømmenPsykomotorik er drømmenPsykomotorik er drømmen

27-årige Rikke er uddannet fysioterapeut, men ville gerne have mere fokus på det hele menneske og 
sammenhængen mellem krop og psyke. Derfor er hun netop startet på VIA Psykomotorikuddannelsen i 
Randers.

VIDENVIDENVIDENVIDEN

RANDERS: -Jeg går efter drømmen.

Det er både fantastisk og lidt mærkeligt at være i gang på studiet, men det føles helt rigtigt, siger Rikke 
Vemmelund Geertsen.

Det er kun en uge siden, hun startede på VIA Psykomotorikuddannelsen i Randers, men begejstringen er 
åbenlys.

-Jeg er meget praktisk an lagt, så det har især været vildt fedt med bevægelsesundervisningen.

Atmosfæren på holdet er rolig og hyggelig, og både mine medstuderende og undervisere virker rigtig 
søde og åbne, fortæller Rikke, der er 27 år.

Ny vej i livetNy vej i livetNy vej i livetNy vej i livet

Hun er i forvejen uddannet fysioterapeut, men efter et års arbejde sendte en sygemelding med stress 
hende i tænkeboks.

-Under min sygemelding havde jeg selv meget glæde af psykomotoriske behandlinger, og det fik mig til at 
tænke i nye baner i forhold til job, siger Rikke.

Hendes personlige erfaringer åbnede nemlig op for en tilgang til behandling, hvor der er mere fokus på det 
hele menneske og forbindelsen mellem krop og psyke, end hun var vant til fra fysioterapien.

Fra Vejle til RandersFra Vejle til RandersFra Vejle til RandersFra Vejle til Randers

-Det har været en stor beslutning at vælge at gå i gang med en ny uddannelse, så kort tid efter jeg blev 
færdig som fysioterapeut. Men fjernelsen af uddannelsesloftet betød, at det blev muligt for mig at gå efter 
min drøm. Og det er jeg meget taknemmelig for, siger Rikke.

Hendes fremtidsdrøm som psykomotorisk terapeut er at komme til at arbejde med børn og unge, der har 
brug for støtte og vejledning til at klare udfordringer i livet.

I øjeblikket bor Rikke i Vejle, men hun har lige fået lejlighed i Randers og glæder sig meget til at flytte til 
byen og lære den bedre at kende.

Det handler om menneskers livDet handler om menneskers livDet handler om menneskers livDet handler om menneskers liv

20-årige Emma Olesen er startet på VIA Sygeplejerskeuddannelsen.

Hun har et brændende ønske om at hjælpe andre mennesker, som har brug for omsorg og tryghed.
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VIDENVIDENVIDENVIDEN

RANDERS: Emma Olesen vil gerne arbejde med mennesker.

Nærmere bestemt vil hun gerne være sygeplejerske.

En beslutning, som kom nemt til hende.

-Jeg vil gerne give omsorg og tryghed til personer, som har ekstra meget brug for det, siger Emma.

Hun ønsker at skabe et tillidsbånd, hvor patienten stoler på, at hun gør sit arbejde ordentligt.

-Mennesker er ikke en vare eller en genstand. Det handler om deres liv og fremtid, uddyber Emma.

Hun drømmer om at arbejde på skadestuen eller på akutmodtagelsen. Her bliver sygeplejerskerne 
udfordret ved at skulle slå koldt vand i blodet og tænke hurtigt, fordi det handler om et menneskes liv.

Fokuserer på studiestartenFokuserer på studiestartenFokuserer på studiestartenFokuserer på studiestarten

Studiestarten kræver meget af de nye studerende - både fagligt og socialt. Derfor går Emma fuldt fokuseret 
ind til sygeplejerskeuddannelsen for at få den bedste start som muligt.

-Jeg har forventninger til mig selv om at gøre mit bedste fra starten. Jeg vil gerne få læst så meget som 
muligt, og jeg vil gerne deltage i så mange sociale arrangementer som muligt, forklarer Emma.

Især i hendes studiegruppe har de været gode til både at sparre med hinanden fagligt og til at knytte 
sociale bånd.

Emma flyttede til Randers, selvom hun ikke havde modtaget det endelige svar om optagelse på 
sygeplejerskeuddannelsen endnu.

Hendes eneste ønske er nemlig at studere i Randers.

Randers er mit eneste ønskeRanders er mit eneste ønskeRanders er mit eneste ønskeRanders er mit eneste ønske

-Randers er en herlig og hyggelig by. Den har meget at byde på, og det er en god by at være ung i. Derfor 
var Randers min 1. prioritet, og jeg søgte tilmed standby-plads, så jeg havde gode chancer for at blive 
optaget, siger Emma.

FAKTA FAKTA FAKTA FAKTA PÆDAGOGUDDANNELSEN PÅ  PÅ  PÅ  PÅ VIA

Titel: Professionsbachelor i pædagogik Varighed: 3 ½ år Praktik: 58 uger Studiestart: september og 
februar På pædagoguddannelsen får du et bredt kendskab til den pædagogiske verden. Uddannelsen er 
for dig, som gerne vil skabe en meningsfuld hverdag for mennesker.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk/ pædagog.

FAKTA FAKTA FAKTA FAKTA PSYKOMOTORIKUDDANNELSEN PÅ  PÅ  PÅ  PÅ VIA

Titel: Professionsbachelor i psykomotorik Varighed: 3 ½ år Praktik: 26 uger Studiestart: september og 
februar På psykomotorikuddannelsen kommer du til at arbejde med menneskets krop og psyke som dele 
af den samme helhed.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk/ psykomotorik.

FAKTA FAKTA FAKTA FAKTA SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN PÅ  PÅ  PÅ  PÅ VIA

Titel: Professionsbachelor i sygepleje Varighed: 3 ½ år Praktik: 60 uger Studiestart: september og februar 
På sygeplejerskeuddannelsen lærer du at håndtere komplekse situationer inden for sygepleje af patienter 

Side 3 af 32Genereret af  / Infomedia, 28. september 2020



og borgere i alle aldre.

Læs mere om uddannelsen på www.via.dk/ sygeplejerske.
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Jeg har erfaret, hvor vigtigt det er at kunne sige fra 

  

Sygeplejersken 

28. september 2020, 521 ord 

Redigeret af JETTE BAGH, cand. cur., fagredaktør, <em class="highlight highlight_35525">Sygeplejersken</em> og Fag&amp;Forskning  Artikel id: e7e8f673  

STUDERENDE I PRAKSIS  I PRAKSIS  I PRAKSIS  I PRAKSIS Studerende skal sige fra, når  skal sige fra, når  skal sige fra, når  skal sige fra, når 
ekstra timer eller vagter er på tilbud, hvis de i ekstra timer eller vagter er på tilbud, hvis de i ekstra timer eller vagter er på tilbud, hvis de i ekstra timer eller vagter er på tilbud, hvis de i 
virkeligheden ikke har overskuddet til et helhjertet ja. virkeligheden ikke har overskuddet til et helhjertet ja. virkeligheden ikke har overskuddet til et helhjertet ja. virkeligheden ikke har overskuddet til et helhjertet ja. 
Det kan de lige så godt lære under studietiden. Det kan de lige så godt lære under studietiden. Det kan de lige så godt lære under studietiden. Det kan de lige så godt lære under studietiden. 

I et fag som vores er det utrolig vigtigt at kende sine egne 
grænser.

Vi står dagligt med andres liv i hænderne, og hvis ikke vi har 
os selv med, kan det have fatale konsekvenser.

I løbet af uddannelsen har jeg erfaret, hvor vigtigt det er at 
kunne sige fra. Både når man bliver tilbudt ekstra timer/ 
vagter og sandelig også, hvis man står med en opgave, man 
ikke føler, man har kompetencerne til - for det vil ske.

Jeg tror, vi alle har stået i en situation, hvor der akut mangler 
en person til at dække en vagt.

Man har måske lige givet den en skalle med ekstravagter op 
til sin første fridag i lang tid. Man har brug for at koble af og 
lade op, men samvittigheden sniger sig op på siden af en, og 
man kommer måske til at sige ja til en vagt, selvom man 
egentlig ikke har overskud til at tage den. Det har jeg i hvert 
fald gjort - og ikke blot én gang. Det er en kompliceret 
balancegang - for hvem dækker den, hvis ikke jeg gør? Så skal sygeplejerskerne på afdelingen arbejde 
ekstra hårdt for at kompensere for den manglende person. Får patienterne så mad og væske? Bliver bleen 
skiftet og medicinen husket? Det er nogle af de overvejelser, jeg gør mig, når jeg står i dilemmaet om den 
ekstra vagt.

Og har jeg overhovedet nogle planlagte aktiviteter udover at flade ud til den næste sæson af " How I met 
your mother"? Spøg til side, patienterne skal nok få omsorg og pleje - måske er den dårlige samvittighed i 
virkeligheden et tegn på, at vi mangler hænder i sundhedsvæsenet? At vi påtager os mere ansvar, end vi 
kan holde til, og allerede under studietiden mærker presset.

Jeg selv tænker meget over det og især efter den kæmpe omvæltning, der er sket for alle pga. 
coronapandemien. Jeg har følt, at jeg måtte yde lidt ekstra og hjælpe til, for at vi alle har kunnet komme 
igennem på bedste vis. Det tror jeg, mange har, og hver og en har min største respekt! Med ferie fra studiet 
har jeg haft rig mulighed for at byde ind på vagter og lette presset en smule for sygeplejerskerne, men jeg 
har dog stadig husket at sætte tid af til mig selv, så jeg har kunnet opretholde overskuddet. Vi er jo nu 
engang kun mennesker alle sammen, og selvom man kommer med de bedste intentioner og gerne vil 
hjælpe, så kræver det, at man selv er i nogenlunde balance og husker på sine værdier hele vejen igennem.

6. semester er skudt i gang, og det sætter en masse tanker i gang ift. ovennævnte. Det er nu, jeg skal vise, 
at jeg kan arbejde selvstændigt og gøre brug af den teori og erfaring, jeg har fra tidligere semestre.

Jeg er sikker på, at jeg i løbet af det næste halve år kommer til at stå i en situation, hvor jeg ikke har 
kompetencer til at løse opgaven, og så er det en fordel, at jeg er bevidst om mine egne evner og grænser 
og kan sige fra. For det er altså en vigtig egenskab.

STUDERENDE I PRAKSIS

60 Sygeplejersken 11.2020

Kira Vanessa  
Vestergaard-Lau

6. semester
VIA UC Viborg 

I et fag som vores er det utrolig 
vigtigt at kende sine egne græn-
ser. Vi står dagligt med andres liv 
i hænderne, og hvis ikke vi har os 
selv med, kan det have fatale kon-
sekvenser. I løbet af uddannelsen 
har jeg erfaret, hvor vigtigt det er 
at kunne sige fra. Både når man bli-
ver tilbudt ekstra timer/vagter og 
sandelig også, hvis man står med 
en opgave, man ikke føler, man har 
kompetencerne til – for det vil ske. 

Jeg tror, vi alle har stået i en si-
tuation, hvor der akut mangler en 
person til at dække en vagt. 

Man har måske lige givet den 
en skalle med ekstravagter op til 
sin første fridag i lang tid. Man 
har brug for at koble af og lade 
op, men samvittigheden sniger sig 
op på siden af en, og man kom-
mer måske til at sige ja til en vagt, 
selvom man egentlig ikke har 
overskud til at tage den. Det har 
jeg i hvert fald gjort – og ikke blot 
én gang. Det er en kompliceret ba-
lancegang – for hvem dækker den, 
hvis ikke jeg gør? Så skal sygeple-

jerskerne på afdelingen arbejde 
ekstra hårdt for at kompensere 
for den manglende person. Får pa-
tienterne så mad og væske? Bliver 
bleen skiftet og medicinen husket? 
Det er nogle af de overvejelser, jeg 
gør mig, når jeg står i dilemmaet 
om den ekstra vagt. 

Og har jeg overhovedet nogle 
planlagte aktiviteter udover at flade 
ud til den næste sæson af ”How I 
met your mother”? Spøg til side, 
patienterne skal nok få omsorg og 
pleje – måske er den dårlige samvit-
tighed i virkeligheden et tegn på, at 
vi mangler hænder i sundhedsvæse-
net? At vi påtager os mere ansvar, 
end vi kan holde til, og allerede un-
der studietiden mærker presset. 

Jeg selv tænker meget over 
det og især efter den kæmpe 
omvæltning, der er sket for alle 
pga. coronapandemien. Jeg har 
følt, at jeg måtte yde lidt ekstra 
og hjælpe til, for at vi alle har 
kunnet komme igennem på bed-
ste vis. Det tror jeg, mange har, 
og hver og en har min største  

respekt! Med ferie fra studiet har 
jeg haft rig mulighed for at byde 
ind på vagter og lette presset en 
smule for sygeplejerskerne, men 
jeg har dog stadig husket at sætte 
tid af til mig selv, så jeg har kun-
net opretholde overskuddet. Vi er 
jo nu engang kun mennesker alle 
sammen, og selvom man kommer 
med de bedste intentioner og 
gerne vil hjælpe, så kræver det, 
at man selv er i nogenlunde ba-
lance og husker på sine værdier 
hele vejen igennem. 

6. semester er skudt i gang, og 
det sætter en masse tanker i gang 
ift. ovennævnte. Det er nu, jeg skal 
vise, at jeg kan arbejde selvstæn-
digt og gøre brug af den teori og 
erfaring, jeg har fra tidligere se-
mestre. Jeg er sikker på, at jeg i lø-
bet af det næste halve år kommer 
til at stå i en situation, hvor jeg 
ikke har kompetencer til at løse 
opgaven, og så er det en fordel, at 
jeg er bevidst om mine egne evner 
og grænser og kan sige fra. For det 
er altså en vigtig egenskab.  

Studerende skal sige fra, når ekstra timer eller vagter er på tilbud, 
hvis de i virkeligheden ikke har overskuddet til et helhjertet ja. 

Det kan de lige så godt lære under studietiden. 

Sarah Munksø 
Lauridsen

4. semester
UC Diakonissestiftelsen

Terese Klausen
6. semester
Københavns 

Professionshøjskole

Marie Colding  
Laursen

3. semester
VIA Viborg

Jeg har erfaret, hvor vigtigt  
det er at kunne sige fra

Julie Feldborg
4. semester 

UC Syd 
Åbenrå 

Redigeret af JETTE BAGH, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Nathalie  
Kjær Bach

4. semester
UC Diakonissestiftelsen

Amanda Risum  
Pedersen

5. semester 
VIA UC Viborg 
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Vigtigt oplæg til dialog om karriere og 
karrierevejledning 

  

Vejlederen 

28. september 2020, 1399 ord 

TEKST // 3 X R: RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL 

 

 Artikel id: e7e8f2ff  

Kan man forstå karriere og karrierevejledning som et globalt 
og universelt fænomen? Eller er det nødvendigt at indtænke 
lokale kontekster som geografi, politik, kultur, økonomi og 
uddannelses-og arbejdsmarkedssystemer, når man ønsker 
at praktisere, udvikle, forske i, forstå, evaluere, lede og lave 
politik for karrierevejledning? Bogen Career and Career 
Guidance in the Nordic Countries argumenterer for det sidste 
og tager udgangspunkt i en nordisk kontekst, hvor 
karrierevejledning udfolder sig på mange forskellige måder 
og har mange forskellige målgrupper - for eksempel børn og 
unge, borgere med og uden betalt arbejde, mennesker i 
transitioner ind og ud af uddannelse, flygtninge og ældre i 
overgangen til pensionering. Bogen undersøger, hvordan 
man kan forstå ' det nordiske', den nordiske model og den 
diversitet, der trods ligheder også findes mellem de nordiske 
lande og områder - og hvordan man kan forstå 
karrierevejledning i Norden.

Bogen, som er på engelsk, er redigeret af Erik Hagaseth 
Haug (Norge), Tristram Hooley (England og professor II på 
Høgskolen i Innlandet, Norge), Jaana Kettunen (Finland) og 
Rie Thomsen (Danmark). Og en række forfattere har bidraget 
med kapitler om en mangfoldighed af temaer - mere om det 
senere.

Indledningsvist sætter redaktørerne forståelser og definitioner af karriere og karrierevejledning ind i en 
nordisk kontekst og viser, hvordan karrierevejledning er central for mange dele af de nordiske 
velfærdsstater. Redaktørerne analyserer bogens øvrige 22 kapitler på tværs og præsenter på denne 
baggrund en analytisk ramme for at forstå nordisk karrierevejledning, som de betegner ' de fire COs. Disse 
beskriver de kerneværdier og tilgange, som karrierevejledning i de nordiske lande bygger på.

De fire COs:De fire COs:De fire COs:De fire COs:

? Anerkender at karriere og karrierevejledning er indlejret i en kontekst (Context)? Fællesskaber og 
samfund (Community) er en vigtig ressource for karrierevejledning? Co-konstuktion (Co-construction) er et 
centralt element i professionelle vejlederes tilgange til karrierevejledning? Udvikling og administration af 
karrierevejledning er karakteriseret ved samarbejde (Collaboration) mellem politik, forskning og praksis på 
tværs af de nordiske lande.

Bogen er delt i tre dele.

Første del omhandler politik og systemer omkring karrierevejledning.

Bakke (Norge) indleder med en argumentation for at arbejde står centralt i den nordiske model og nordisk 
kultur, og at velfærdssystemerne er organiseret med fokus på at sikre borgernes bidrag på 
arbejdsmarkedet. Hooley (England) undersøger, hvordan borgere uden for Norden forstår arbejdsliv, 
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Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet, 
professor, Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Center for Livslang Læring og  
Program for karrierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen  
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

bidraget med kapitler om en mangfol-
dighed af temaer – mere om det senere.

Indledningsvist sætter redaktørerne 
forståelser og definitioner af karriere 
og karrierevejledning ind i en nordisk 
kontekst og viser, hvordan karrierevej-
ledning er central for mange dele af de 
nordiske velfærdsstater. Redaktørerne 
analyserer bogens øvrige 22 kapitler på 
tværs og præsenter på denne baggrund 
en analytisk ramme for at forstå nordisk 
karrierevejledning, som de betegner ’de 
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dier og tilgange, som karrierevejledning 
i de nordiske lande bygger på.

De fire COs:
•  Anerkender at karriere og karrier-

evejledning er indlejret i en kon-
tekst (Context)

•  Fællesskaber og samfund (Commu-
nity) er en vigtig ressource for kar-
rierevejledning

•  Co-konstuktion (Co-construction) 
er et centralt element i professio-
nelle vejlederes tilgange til karrier-
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•  Udvikling og administration af 
karrierevejledning er karakterise-
ret ved samarbejde (Collaboration) 
mellem politik, forskning og prak-
sis på tværs af de nordiske lande.

Anmeldelse af Haug, Hooley, Kettunen & 
Thomsen (2020). 
Career and Career Guidance in the Nordic 
Countries.

Vigtigt oplæg til dialog  
om karriere og karrierevejledning
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uddannelse og karrierevejledning i Norden. I det følgende kapitel undersøger Schulstok (Norge) og 
Wikstrand (Sverige) hvordan spørgsmål knyttet til køn og ligestilling er forbundet med og spiller ind i 
karrierevejledning. I kapitel 5 undersøger Alexander (Skotland), Holm (Færøerne), Hansen (Færøerne) og 
Vahl (Grønland) udviklingen af karrierevejledning i Færøerne, Grønland og Åland og udfordringer og 
muligheder i disse selvstyreområder. Kjærgård (Norge) analyserer, hvordan karrierevejledning som politik 
er produktiv og har en governmentality funktion.

Herefter følger tre kapitler som beskriver politikudviklingen for karrierevejledningen i henholdsvis Sverige 
(Lovén), Danmark (Jensen) og Finland (Toni & Vuorinen).

Bogens anden del fokuserer på vejlederprofession og professionalisme.

Vilhjámsdóttir (Island) beskriver udpitel viklingen af den islandske karrierevejledningsprofession og 
identificerer fire elementer som har været centrale og nødvendige for at skabe en vejledningsprofession i et 
lille land som Island.

Det følgende kapitel af Kettunen (Finland), Lindberg (Sverige), Nygaard (Danmark) og Kárdal (Island) 
beskriver betydningen af at udvikle et fællesnordisk kursus med henblik på at støtte karrierevejlederes 
forståelse af informations-og kommunikations teknologi (ICT) og sikre en succesfuld integration af ICT i 
karrierevejledningspraksis. Einarsdóttir (Island), Björnsdóttir (Island) og Lerkkanen (Finland) diskuterer 
betydningen af kontekstuelle faktorer når forskellige vurderingsværktøjer og testinstrumenter, som er 
udviklet i én kontekst, tages i anvendelse i karrierevejledningen i en anden kontekst.

Dette efterfølges af et kapitel af Launikari (Finland), Ahlroos (Sverige), Hagen (Norge) og Stefánsdóttir 
(Island) der fokuserer på, hvordan karrierevejledning kan understøtte international ' læringsmobilitet' - både 
mhp. at øge volumen og kvalitet. Haug (Norge) argumenterer for, at der findes mange forskellige måder at 
forstå kvalitet i karrierevejledning i norske skoler og fremhæver, at forståelsen af kvalitet har indflydelse på 
den karrierevejledning der leveres.

Bogens anden del rundes af med et kaaf Poulsen (Danmark) og Buland (Norge), hvor de diskuterer, 
hvordan kollaborative forskningsprocesser kan facilitere professionel læring og udvikling i 
karrierevejledningsfeltet.

Bogens tredje og sidste del fokuserer på karrierevejledning gennem livet og mangfoldigheden af 
karrierevejledningspraksisser i de nordiske lande.

Mordal, Buland og Mathiesen (Norge) indleder med en undersøgelse af, hvordan karrierevejledning og 
karrierelæring forstås og udfolder sig i den norske grundskole. Skovhus og Thomsen (Danmark) tager 
også afsæt i grundskolen og fokuserer på unges deltagelse i brobygningsforløb og deres oplevelse af 
mening i overgangen til ungdomsuddannelse.

Røise (Norge) analyserer curriculum for faget Utdanningsvalg, som ligger på 8.-10. klassetrin i den norske 
grundskole. Hun rejser spørgsmålet: Hvis career education er løsningen, hvad er så det implicitte problem? 
og diskuterer, hvordan fagets curriculum rammesætter og sætter begrænsninger for at formulere 
problemer og alternative forståelser af uddannelsesvalget.

Jochumsen (Danmark) sætter fokus på IT-værktøjer i vejledningen og beskriver oprettelsen og driften af e-
vejledning i Danmark og diskuterer udfordringer ved en digital transformation af analoge 
karrierevejledningsværktøjer og undersøger, hvordan de anvendes. I det følgende kapitel beskriver 
Kettunen og Felt (Finland) den finske indsats for at introducere og udbrede One-Stop vejledningscentre 
som et redskab til at implementere den såkaldte Ungdomsgaranti.

Disse Én-indgang-vejledningscentre er fysiske lokationer, hvor unge får adgang til alle tjenesteydelser.

Fredriksen (Norge) giver indblik i den norske model hvor karrierevejledning indgår som et centralt tilbud til 
flygtninge og indvandrere. Hun fremhæver nødvendigheden af en mere kollektiv tilgang i 
karrierevejledningen af flygtninge og immigranter og fremhæver, at det er nødvendigt at definere begrebet 
og formålet med karrierevejledning på en bredere måde. Thomsen, Mariager-Anderson og Rasmussen 
(Danmark) undersøger betydningen af fagforeningers karrierevejledning af deres medlemmer, og hvordan 
vejledningen bidrager til medlemmernes planer om kompetenceudvikling, voksenuddannelse og træning 
samt adgang til kompetenceudviklingsfonde.

Bogens sidste kapitel er skrevet af Bakke (Norge), Barham (England) og Plant (Norge) med fokus på 
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karrierevejledning for ældre borgere. Forfatterne argumenterer for, at ældre borgere har uopfyldte behov 
for karrierevejledning og runder af med en diskussion af, hvad der bør karakterisere karrierevejledning for 
denne gruppe.

Indsigt og refleksionIndsigt og refleksionIndsigt og refleksionIndsigt og refleksion

Vi synes, bogen udgør et smukt vævet tæppe i nordiske farver - eller med henvisning til bogens forside er 
det faktisk mere oplagt at tale om et omhyggeligt strikketøj - hvor trådene hver for sig og tilsammen giver et 
interessant og nuanceret indblik i det, som er særligt i den nordiske karrierevejledning og som 
redaktørerne opfordrer os alle til at være stolte af og udvikle videre.

Læseren får både indsigt i og kommer til at reflektere over aktuelle kvaliteter og potentialer i 
karrierevejledningsfeltet i Norden som sådan og i egen kontekst, og over hvordan 
karrierevejledningspraksis, systemer og politik kan udvikles til gavn for borgerne og de nordiske 
velfærdssamfund.

Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, og man kan vælge at dykke ned i det, man finder 
mest interessant eller nødvendigt. Der er masser af inspiration, også til områder, der ellers ikke skrives så 
meget om.

Bogens redaktører fremhæver, at de håber, at bogen kan stimulere dialoger, samarbejder og debatter 
omkring karriere og karrierevejledning både i og mellem de nordiske lande såvel som internationalt. JA, det 
mener jeres anmelderkorps i høj grad, at den kan! Og vi vil fremhæve, at bogen og dens mange temaer og 
diskussioner også vil kunne inspirere til debat og udvikling lokalt karrierevejledere imellem eller på tværs af 
faggrupper.

Bogen er på 359 sider og findes både i en fysisk udgave med den fine forside og online, hvor man får 
gratis adgang til alle bogens kapitler ved at følge dette link: llk.dk/ pk7lt7 <.

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet, professor, Ph. d. i 
karrierevejledning.

Randi Boelskifte Skovhus: Center for Livslang Læring og Program for karrierevejledning, VIA. Ph. d. i 
karrierevejledning.

Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs-og karrierevejledning.

.

Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt? Af Bent Greve (2020)Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt? Af Bent Greve (2020)Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt? Af Bent Greve (2020)Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt? Af Bent Greve (2020)

Bent Greve er professor ved Roskilde Universitet og forsker i velfærd, skat og arbejdsmarked. Med bogen 
tegner han et billede af den danske velfærdsstat og udviklingen over de seneste år og peger på myter i 
debatten, som påvirker udviklingen af velfærdsstaten. Formålet er dels at vise om der har været 
nedskæringer i velfærdsstaten, dels at belyse om en række af de forandringer, der har fundet sted gennem 
de seneste 5-10 år, har øget uligheden i Danmark.

Greve rejser vigtige spørgsmål og svarer nuanceret på dem. For eksempel " Hvad ved vi om ulighed og 
fattigdom i Danmark?" " Er det dyrt at fjerne fattigdom?" " Er der brug for et større arbejdsudbud?" Bogen 
er interessant og sprogligt tilgængelig at læse. Tabeller og figurer støtter læsningen og giver overblik over 
de forskellige spørgsmål og temaer der tages op.
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Et nyt ben til brobygningen 

  

Vejlederen 

28. september 2020, 1370 ord 

TEKST // ANNA AMBY FREJBÆK, REKTOR PÅ TØNDER GYMNASIUM ANNE-SOFIE BUHRMANN DIDERIKSEN, LEDER AF MIND FACTORY BY ECCO  Artikel id: e7e8f2fe  

Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at 
tage en videregående uddannelse? Og hvordan tage en videregående uddannelse? Og hvordan tage en videregående uddannelse? Og hvordan tage en videregående uddannelse? Og hvordan 
udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere 
perspektiv på deres karrierevalg frem for at være perspektiv på deres karrierevalg frem for at være perspektiv på deres karrierevalg frem for at være perspektiv på deres karrierevalg frem for at være 
orienteret mod få, populære uddannelser i de store orienteret mod få, populære uddannelser i de store orienteret mod få, populære uddannelser i de store orienteret mod få, populære uddannelser i de store 
uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har 
sammen med ungdomsuddannelser og videregående sammen med ungdomsuddannelser og videregående sammen med ungdomsuddannelser og videregående sammen med ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles 
brobygningskoncept, der fokuserer netop på disse brobygningskoncept, der fokuserer netop på disse brobygningskoncept, der fokuserer netop på disse brobygningskoncept, der fokuserer netop på disse 
spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring. spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring. spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring. spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring. 

Undersøgelser fra Professionshøjskolen Absalon har vist, at 
elevers ønske om at starte på en uddannelse øges særligt, 
hvis deres karrierelæringskompetencer udvikles i faglige 
undervisningsforløb som aktivitet for karrierelæringen.

En oplevelse af mestring i fagene styrker modet til at kaste 
sig ud i videregående uddannelse.

Med udgangspunkt i denne erkendelse har en række 
gymnasiale og videregående uddannelser i Syddanmark 
udviklet et samarbejde om brobygning med afsæt i fagfaglig 
undervisning, som skal ses som et supplement til 
eksisterende brobygningsaktiviteter som f. eks. messer, 
besøgsdage og studiepraktik.

Denne type brobygning har vi derfor døbt Brobygning i Fagene eller kort sagt BiF. Det bærende princip er 
netop, at den fagfaglige undervisning i kernestoffet i et eller flere gymnasiefag er omdrejningspunktet for 
samarbejdet, der kort går ud på, at undervisere eller studerende fra videregående uddannelser og 
fagprofessionelle fra virksomheder bidrager fagligt til undervisningen. Forløbet foregår som udgangspunkt 
hjemme på skolen, men kan indeholde besøg på den videregående uddannelse for f. eks. at bruge specielt 
udstyr, møde studerende og opleve studiemiljøet.

Ud over princippet om, at man skal samarbejde om fagenes kernestof, rummer BiF også en række andre 
principper, som bidrager til karrierelæring.

Det er principper som at undervisningen skal indeholde praksisnære problemstillinger, at den skal skabe et 
vedkommende og karrierelæringsorienteret møde mellem elever og de eksterne parter, at der formidles 
studieinformation og ikke mindst, at eleverne skal reflektere over deres oplevelser med sig selv, fag, 
uddannelse og job i forløbet. Vi vil i artiklen her folde de principper nærmere ud.

Praksisnære problemstillinger For at udvide elevernes perspektiv på deres studievalg, arbejdes der i BiF-
forløb med praksisnære problemstillinger, fordi de giver eleverne en oplevelse af sammenhæng mellem de 
faglige emner i undervisningen og fagenes anvendelse i virksomheder og på videregående uddannelser.

Lad os tage et eksempel som socialrådgiveruddannelsen, som i projektet har været inddraget i et stx-forløb 
i samfundsfag og psykologi. Den faglige problemstilling var lokal, nemlig hvordan man kan arbejde med at 
forebygge ungdomskriminalitet på konkrete hotspots i byen.

Eleverne blev af en underviser fra uddannelsen introduceret til samfundsfaglige og psykologiske modeller, 
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per, som bidrager til karrierelæring. 
Det er principper som at undervis-
ningen skal indeholde praksisnære 
problemstillinger, at den skal skabe et 

vedkommende og karrierelæ-
ringsorienteret møde mellem 
elever og de eksterne parter, at 
der formidles studieinforma-
tion og ikke mindst, at eleverne 
skal reflektere over deres ople-
velser med sig selv, fag, uddan-
nelse og job i forløbet. Vi vil i 
artiklen her folde de principper 
nærmere ud. 

Praksisnære 
problemstillinger
For at udvide elevernes per-
spektiv på deres studievalg, 
arbejdes der i BiF-forløb med 
praksisnære problemstillinger, 
fordi de giver eleverne en ople-
velse af sammenhæng mellem 
de faglige emner i undervisnin-

gen og fagenes anvendelse i virksom-
heder og på videregående uddannelser. 

Lad os tage et eksempel som social-
rådgiveruddannelsen, som i projektet 
har været inddraget i et stx-forløb i 
samfundsfag og psykologi. Den faglige 

>>  Det er vores oplevelse, 
at de snoede og skæve 
karrierestier, mange af os 
har, ofte er en øjenåbner for 
unge mennesker, fordi de 
ser karriere som en lige vej, 
hvor det gælder om at holde 
sig på sporet og træffe de 
helt rigtige valg fra starten.

TEKST //
ANNA AMBY FREJBÆK , REKTOR PÅ TØNDER GYMNASIUM
ANNE-SOFIE BUHRMANN DIDERIKSEN , LEDER AF MIND FACTORY BY ECCO

Et nyt ben til brobygningen
Hvordan giver vi gymnasieelever lyst til og mod på at tage en videregående uddan-
nelse? Og hvordan udvider vi elevernes perspektiv, så de får et bredere perspektiv på 
deres karrierevalg frem for at være orienteret mod få, populære uddannelser i de store 
uddannelsesbyer? Forfatterne af denne artikel har sammen med ungdomsuddannelser 
og videregående uddannelser i Syddanmark udviklet et nyt fælles brobygningskon-
cept, der fokuserer netop på disse spørgsmål i arbejdet med elevernes karrierelæring 
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som de brugte til at udvikle fagligt begrundede idéer til forebyggelse med.

De blev i arbejdet understøttet af studerende fra uddannelsen, og de mødte også en fagprofessionel, 
nemlig en ansat i SSP, som gav endnu et praksisnært perspektiv på stoffet. Forløbet gav eleverne indsigt i, 
hvordan samfundsfag og psykologi anvendes af konkrete personer i uddannelse og job.

Møde med rollemodellerMøde med rollemodellerMøde med rollemodellerMøde med rollemodeller

I BiF-forløb er et tredje princip, at de deltagende undervisere eller studerende fra videregående 
uddannelser og fagprofessionelle i job bruges aktivt som rollemodeller. Det betyder for det første, at de 
altid fortæller eleverne om deres ofte overraskende karrieresti, som kan give anledning til refleksion hos 
eleverne. Det er vores oplevelse, at de snoede og skæve karrierestier, mange af os har, ofte er en 
øjenåbner for unge mennesker, fordi de ser karriere som en lige vej, hvor det gælder om at holde sig på 
sporet og træffe de helt rigtige valg fra starten.

For det andet betyder det, at eleverne skal have et positivt møde i øjenhøjde med især studerende, som 
kan give dem oplevelsen af, at de kan mestre noget på et højere uddannelsesniveau og spejle sig i de 
studerende, der for kort tid siden sad i gymnasiet ligesom eleverne. Det kræver, at studerende er godt 
forberedt af deres institution på at være i denne øjenhøjde. Konkret kan det være, at der forventes af dem, 
at de under elevernes gruppearbejde er opsøgende og giver eleverne konstruktiv og opmuntrende 
feedback.

Bevidst opbyggede karrierefortællingerBevidst opbyggede karrierefortællingerBevidst opbyggede karrierefortællingerBevidst opbyggede karrierefortællinger

Et fjerde princip i BiF-forløb er, at de karrierefortællinger, eleverne hører, opbygges bevidst, så de kobler 
sig til elevernes erfaringsverden. Konkret sker det ved at give en lille spørgeguide til den fagprofessionelle 
med spørgsmål som: Hvor var jeg i uddannelsessystemet, da jeg var i jeres alder? Hvilken uddannelse 
endte jeg med at tage og hvorfor? Hvordan bruger jeg det eller de fag, vi arbejder med lige nu, i mit job? 
Hvis fokus er på at brobygge til lokale videregående uddannelser, som måske er knapt så søgte som dem 
i storbyerne, så kan det også rykke ved elevernes perspektiv at få den fagprofessionelle til at fokusere på 
studielivet og fordele ved at tage en uddannelse lokalt.

Studieinformation og elevrefleksion og elevrefleksion og elevrefleksion og elevrefleksion

Et femte princip i BiF-forløb er, at eleverne, når de i et forløb møder uddannelsesretning som f. eks. 
elektronikingeniør, også får overblik over uddannelsesmuligheder på den videregående uddannelse 
generelt. Elektronik interesserer måske ikke alle eleverne, men mødet med dén retning kan give dem en 
generel viden om ingeniøruddannelser eller ligefrem tekniske uddannelser generelt, der kan få dem til at se 
muligheder i nogle af disse uddannelser.

Et sjette og sidste princip i BiF er, at eleverne reflekterer over mødet med en videregående uddannelse og 
de fagprofessionelles karriereveje. Ved at understøtte den refleksion aktivt med gode spørgsmål kan man 
hjælpe eleven med at oversætte sin erfaring med uddannelse og job til en mere generel erfaring med sig 
selv og sine interesser og styrker. Refleksion i grupper med fem til seks elever efter forløbet virker her godt, 
da eleverne i en gruppesammenhæng kan få udfordret deres antagelser om sig selv, uddannelse og job.

Hvordan kommer man i gang? Vores erfaringer i udviklingen af BiF har vist os, at det vigtigste for at få et 
fagligt samarbejde i gang mellem en gymnasial og en videregående uddannelse er kendskabet til 
hinandens uddannelser. Ved man f. eks. på akademiuddannelserne præcis, hvilke gymnasiefag, der har 
relation til uddannelsen som bygningskonstruktør eller multimediedesigner, kan man byde ind fagligt i 
gymnasieskolen -og vice versa. For at eleverne oplever at få udvidet deres perspektiv på sig selv og på 
deres uddannelsesmuligheder, er det vigtigste, at man i samarbejdet husker fra starten at tænke alt det ud 
over det faglige ind -at bruge de eksterne parter som rollemodeller, at få deres karrierefortællinger 
formidlet godt og at få elevernes refleksion i gang.

Vi udarbejdet en drejebog for, hvordan man praktisk griber denne type brobygning an, som forhåbentlig 
kan inspirere andre gymnasier og videregående uddannelse til samarbejde om karrierelæring i den faglige 
undervisning.

Vi håber, den kan inspirere gymnasier og videregående uddannelser til at afprøve konceptet, som vi selv 
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nu fortsætter med at udvikle mellem flere fag og flere videregående uddannelsesretninger.

<.

>> Det er vores oplevelse, at de snoede og skæve karrierestier, mange af os har, ofte er en øjenåbner for 
unge mennesker, fordi de ser karriere som en lige vej, hvor det gælder om at holde sig på sporet og træffe 
de helt rigtige valg fra starten.

BroBygning i Fagene (BiF)BroBygning i Fagene (BiF)BroBygning i Fagene (BiF)BroBygning i Fagene (BiF)

? Konceptet er udviklet fra 2018-2020 i et projekt støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje og 
ledet af Tønder Gymnasium.

? Otte gymnasiale uddannelser deltog: Aabenraa Statsskole, Det Blå Gymnasium Sønderborg, EUC Syd, 
Rybners, Sønderborg Statsskole, Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium, Tønder Gymnasium og 
Vejen Business College.

? Af videregående uddannelser deltog Erhvervsakademi Sydvest, SDU - Mads Clausen Instituttet og UC 
Syd.

? Ønsker man at vide mere om et BiF-forløb eller at samarbejde med en konkret institution fra projektet, kan 
man rekvirere den drejebog for BiF-forløb, der nævnes i artiklen, der også indeholder kontaktinformationer 
på tovholdere på parterne hos Anne-Sofie Dideriksen på asd@mindfactorybyecco.dk.

eksemPler På BiF-ForløBeksemPler På BiF-ForløBeksemPler På BiF-ForløBeksemPler På BiF-ForløB

Ingeniørens brug af matematik i vindmøllebranchen I forløbet arbejdede elever fra stx og htx sammen med 
ingeniøruddannelserne fra SDU -Mads Clausen Instituttet om at bruge Fourierrækker til at filtrere støj væk 
med. En ingeniør deltog med et oplæg om sit faglige arbejde og sin karrierevej mod sit aktuelle job i 
vindmøllebranchen, hvor netop støjfiltrering spiller en stor rolle. Også de studerende bidrog med deres 
overvejelser om studievalg ligesom de indgik i reflekterende samtaler med eleverne om mødet med 
ingeniørverdenen og universitetet.

Demens som tema i biologi og psykologi En hf-klasse arbejdede i et tværfagligt forløb mellem biologi og 
psykologi med forskellige praksisnære problemstillinger relateret til demens. Ved et besøg på et lokalt 
plejecenter fik eleverne indsigt i sygdommen og i de faggrupper, der arbejder med det på en sådan 
arbejdsplads. Sygeplejeuddannelsen ved UC Syd bidrog med fagligt oplæg om demens.

Eleverne udarbejdede en skriftlig opgave om deres problemstilling, som de fremlagde for en underviser fra 
sygeplejeuddannelsen.

Indsigt i akademiuddannelser i informatik En hhx-klasse fik i et forløb om webprogrammering særlig indsigt 
i datamatikeruddannelsen og i generelt akademiuddannelserne på Erhvervsakademi Sydvest.

Studerende på uddannelsen underviste eleverne i programmerings-stoffet og fortalte om deres karrierevalg 
og studielivet på et erhvervsakademi.
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I mål med tvivl 

  Vejlederen 

28. september 2020, 923 ord 

TEKST // KRISTINA MARIAGER-ANDERSON 

 

 Artikel id: e7e8f2fd  

Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange 
interesser og samtidig sikre, at vejledningsprocessen interesser og samtidig sikre, at vejledningsprocessen interesser og samtidig sikre, at vejledningsprocessen interesser og samtidig sikre, at vejledningsprocessen 
kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og 
drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe 
betydning for elevens færd fremadrettet. betydning for elevens færd fremadrettet. betydning for elevens færd fremadrettet. betydning for elevens færd fremadrettet. 

Vejledere skal i deres praksis ofte navigere i et krydspres 
mellem flere(s) interesser i de institutioner, de er ansat i. På 
ungdomsuddannelserne skal vejlederne arbejde for, at 
eleverne kommer igennem og i mål med deres 
uddannelsesforløb men samtidig sørge for at yde vejledning 
under hensyn til vejledningens etiske principper og dermed, 
at vejledningen tager udgangspunkt i og giver mening for 
den enkelte.

Jeg har for nylig været med til at undersøge unge voksnes 
beslutningsprocesser i forhold til at afbryde deres 
ungdomsuddannelse. Undersøgelsen fandt sted på 
erhvervsuddannelsesinsitutioner (EUD) og 
voksenuddannelsescentre (VUC), derfor begrebet unge 
voksne. Gennem tre år arbejdede vejledere og lærere 
sammen om at undersøge spørgsmålene: Hvordan beslutter 
de unge sig typisk for, om de vil eller ikke vil fortsætte på en 
uddannelse? Hvad kan få dem til at ændre mening om at 
blive på eller forlade en uddannelse? Hvilke tanker gør de 
sig i de perioder, hvor de er i tvivl? Kort sagt, hvad er der er på spil, når de unge voksne vakler i deres 
uddannelse? Resultaterne peger på en række modsætninger.

Med udgangspunkt i teorier om beslutningstagning, motivation og målorientering analyserede vi en række 
forhold, der hver især og indbyrdes er væsentlige for, at unge trives og bliver på deres uddannelse.

Jo mere sikker man er på, hvor man er på vej hen og hvorfor, jo mere giver uddannelsen umiddelbar 
mening.

Jo mere sikker, man er på, at man er i stand til eller kan blive i stand til lykkes med den opgave 
(uddannelse), man har, jo lettere bliver det at overvinde usikkerhed om egen formåen.

Endelig og i særlig høj grad, i jo højere grad man føler, at man er en værdifuld del af et fællesskab, des 
mere er man tilbøjelig til at føle, at man hører til, både socialt og fagligt, og dermed turde at engagere sig.

Usikkerhed er et vilkårUsikkerhed er et vilkårUsikkerhed er et vilkårUsikkerhed er et vilkår

Så langt, så godt. Vi opdagede nemlig også, at for mange unge er tvivl og usikkerhed et grundlæggende 
vilkår. Mange ved ikke, hvad de vil eller skal senere i livet og er derfor usikre på om den 
ungdomsuddannelse, de er på, er den rigtige for dem.

Vi har altså på den ene side et samfund, der i højere og højere grad forventer, at unge fra en tidlig alder 
skal vide noget om deres karriere, og på den anden side har vi fortællinger fra en masse unge, som er 
usikre og føler afmagt.

Vejledere skal i deres praksis ofte navigere i 
et krydspres mellem flere(s) interesser i de 

institutioner, de er ansat i. På ungdomsuddan-
nelserne skal vejlederne arbejde for, at eleverne 
kommer igennem og i mål med deres uddan-
nelsesforløb men samtidig sørge for at yde vej-
ledning under hensyn til vejledningens etiske 
principper og dermed, at vejledningen tager 
udgangspunkt i og giver mening for den en-
kelte.

Jeg har for nylig været med til at undersøge 
unge voksnes beslutningsprocesser i forhold til 
at afbryde deres ungdomsuddannelse. Under-
søgelsen fandt sted på erhvervsuddannelsesin-
situtioner (EUD) og voksenuddannelsescentre 
(VUC), derfor begrebet unge voksne. Gennem 
tre år arbejdede vejledere og lærere sammen 
om at undersøge spørgsmålene: Hvordan be-
slutter de unge sig typisk for, om de vil eller 
ikke vil fortsætte på en uddannelse? Hvad kan 
få dem til at ændre mening om at blive på eller 
forlade en uddannelse? Hvilke tanker gør de sig 
i de perioder, hvor de er i tvivl?

Kort sagt, hvad er der er på spil, når de unge 
voksne vakler i deres uddannelse? 

Resultaterne peger på en række modsætnin-
ger. 

Med udgangspunkt i teorier om beslutnings-
tagning, motivation og målorientering analyse-
rede vi en række forhold, der hver især og ind-
byrdes er væsentlige for, at unge trives og bliver 
på deres uddannelse. 

Jo mere sikker man er på, hvor man er på 
vej hen og hvorfor, jo mere giver uddannelsen 
umiddelbar mening. 

Jo mere sikker, man er på, at man er i stand 
til eller kan blive i stand til lykkes med den op-
gave (uddannelse), man har, jo lettere bliver det 
at overvinde usikkerhed om egen formåen. 

Endelig og i særlig høj grad, i jo højere grad 
man føler, at man er en værdifuld del af et fæl-
lesskab, des mere er man tilbøjelig til at føle, at 
man hører til, både socialt og fagligt, og dermed 
turde at engagere sig. 

Usikkerhed er et vilkår
Så langt, så godt. Vi opdagede nemlig også, 
at for mange unge er tvivl og usikkerhed et 
grundlæggende vilkår. Mange ved ikke, hvad 
de vil eller skal senere i livet og er derfor usikre 

KLUMMEN

TEKST // 
KRISTINA MARIAGER-ANDERSON

Vejlederens faste klummepanel består af: 

Kristina Mariager-Anderson, lektor vd Aarhus Universitet,  
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.  
Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense.
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC.

De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

I mål med tvivl
Krydspres: Vejlederne skal navigere mellem mange interesser og 
samtidig sikre, at vejledningsprocessen kan rumme elevens tvivl, 
usikkerhed, håb og drømme, mål eller manglende mål og samtidig 
skabe betydning for elevens færd fremadrettet
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Afindividualisere og stadig give ansvar I forskningsprojektet viste der sig en tendens til, at når 
gruppevejledningsforløb fik betydning for de unge -og lykkedes med at få (flere) unge til at gennemføre, så 
' turde' vejledningen og vejledere forsøge nye tiltag, nogle mere radikale end andre.

Ændre formen og indholdet.

Gå væk fra den individuelle fraværssamtale. Stoppe med at kalde det en fraværssamtale.

Stoppe med bruge tiden på at informere eleven om fraværsprocenter og konsekvenser.

Bruge fællesskaber til at tale om de udfordringer, eleverne oplever og dermed bidrage til at af-
individualisere udfordringer samt få øje på flere handlemuligheder for den enkelte elev.

Bekræfte eleverne i at det både er OK at vide, hvad man vil (målorientering), men bestemt også OK og helt 
normalt ikke at vide det (tvivl).

Fælles for de vejledningsmetoder, der blev afprøvet, var, at de på forskellig vis gav eleverne mulighed for at 
skabe nye fortællinger om sig selv, hvori de kunne få øje på kvaliteter, sociale og faglige færdigheder, som 
de ikke havde set eller anerkendt hos sig selv. Det er netop pointen i flere karriereteorier.

Krumboltz er en af de karriereteoretikere, som mener, at vi skal (lære at) turde fejle. Årsagen er, at vi lærer 
af at fejle såvel som af at opleve successer. Krumboltz pointe er altså, at alle (elever) er usikre, hvorfor det er 
op til lærere og vejledere at hjælpe elever med at overkomme og håndtere deres usikkerhed. Gelatt, en 
anden karriereteoretiker, præsenterer strategien positive uncertainty, som skal hjælpe den vejledte med at 
håndtere forandringer og tvetydighed, acceptere (fremtidens) usikkerhed og forsøge at anvende den ikke-
rationelle og intuitive vinkel til at tænke med og træffe beslutninger ud fra.

Farvel til fraværssamtalen - goddag til fællesskabende vejledning Når statistikker over fravær og frafald fra 
ungdomsuddannelserne viser nogenlunde de samme tal år efter år giver det måske anledning til at 
problematisere ' gængse' vejledningsformer, for eksempel dem der kaldes ' fraværssamtaler' og i højere 
grad introducere former, der sætter fokus på, normaliserer og skaber legitimitet om det at være usikker 
eller i tvivl om uddannelse og kommende karriere.

Vejledningsforskerne Hooley, Sultana & Thomsen præsenterede i 2018 en definition på karrierevejledning 
som " en meningsfuld læringsmulighed, som understøtter individer og grupper i at overveje og gen-
overveje arbejde, fritid og læring i lyset af ny information og erfaringer og til som et resultat heraf at handle 
individuelt og i fællesskaber".

Definitionen rummer meget fint min pointe om, at vejledere skal vælge metoder, hvor vejledningsprocessen 
kan rumme elevens tvivl, usikkerhed, håb og drømme, mål eller manglende mål og samtidig skabe 
betydning for elevens færd fremadrettet.

< Læs også interview med Kristina Mariager-Anderson på side 12-15.

>> I jo højere grad man føler, at man er en værdifuld del af et fællesskab, des mere er man tilbøjelig til at 
føle, at man hører til, både socialt og fagligt, og dermed turde at engagere sig.

KRISTINA MARIAGER-ANDERSON.

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

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense.

Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC.

De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning.
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FÅ TIL AT ARBEJDE FOR DIG under din uddannelse 

  Konstruktøren 

28. september 2020, 983 ord 

Lene Søemod, kommunikationskonsulent i FTFa 

 

 Artikel id: e7e8f174  

Studerende, der tidligt skaber sig en platform på , der tidligt skaber sig en platform på , der tidligt skaber sig en platform på , der tidligt skaber sig en platform på 
LinkedIn, stiller sig ofte foran i køen til en LinkedIn, stiller sig ofte foran i køen til en LinkedIn, stiller sig ofte foran i køen til en LinkedIn, stiller sig ofte foran i køen til en 
eftertragtet praktikplads og et spændende eftertragtet praktikplads og et spændende eftertragtet praktikplads og et spændende eftertragtet praktikplads og et spændende 
arbejdsliv. Få gode råd fra en LinkedIn-ekspert. arbejdsliv. Få gode råd fra en LinkedIn-ekspert. arbejdsliv. Få gode råd fra en LinkedIn-ekspert. arbejdsliv. Få gode råd fra en LinkedIn-ekspert. 

Hvis du er en typisk studerende, går der lang tid imellem, at 
du logger på LinkedIn.

" Afsætter du bare 10 % af din tid på sociale medier til 
LinkedIn, kan du nå rigtigt langt. Det eneste, det kræver, er, 
at du har gjort lidt forarbejde," siger Kasper Jørgensen, der 
gennem sit arbejde som konsulent i FTFa holder oplæg om 
LinkedIn for studerende.

" Forarbejdet består i, at du sætter dig ned og laver din profil. 
Det er det vigtigste benarbejde, fordi det udstråler 
professionalisme og seriøsitet, når du har en udbygget profil. 
Bagefter kan du begynde at udvide dit netværk og få 
LinkedIn til at arbejde for dine interesser.".

Få motivation med i resuméFå motivation med i resuméFå motivation med i resuméFå motivation med i resumé

Ifølge Kasper Jørgensen er motivation et vigtigt trumfkort.

" Arbejdsgiveren ved godt, at du som nyuddannet skal læres op, når du starter i et nyt job, så det, der tæller 
allermest, er din motivation for konstruktørfaget, og derfor skal det stå klart og tydeligt i dit resumé," siger 
han og fortsætter: " Fortæl, hvorfor du har valgt at blive bygningskonstruktør, og hvad det indtil nu har ført 
med sig. Vis, at du brænder for dit fag. Hvis du har erfaring fra andre erhverv, kan du skrive, hvorfor du 
skiftede til konstruktørbranchen.

Det giver et indtryk af dit ambitionsniveau.".

Gør din profil branchespecifikGør din profil branchespecifikGør din profil branchespecifikGør din profil branchespecifik

Efter resuméet skal den studerende folde sin uddannelse ud - fx hvilke fag man har, og hvad man kan 
tilbyde, når man er færdig.

" Anfør de fag, du synes særligt om, så man allerede under din uddannelse kan se, hvad du brænder for og 
den retning, du er interesseret i," siger Kasper Jørgensen og påpeger, at studieordningen kan være en god 
inspirationskilde.

Han anbefaler også, at man gør sin pro-fil mere brancheorienteret ved at bruge ord, der er specifikke for 
branchen.

" Jo flere relevante ord, du bruger i dit resumé og din uddannelsesbeskrivelse, des skarpere står du, når 
arbejdsgiverne søger efter nye medarbejdere.

Er du ikke sikker på, hvilke ord der bliver brugt i branchen, kan du hente inspiration på Jobindex. Der kan 
du finde aktuelle og arkiverede jobopslag for bygningskonstruktører og se, hvad arbejdsgiverne lægger 
vægt på og leder efter.".

FÅ TIL AT 
ARBEJDE FOR DIG 
under din uddannelse
Studerende, der tidligt skaber sig en platform på LinkedIn, stiller sig ofte foran i 
køen til en eftertragtet praktikplads og et spændende arbejdsliv. Få gode råd fra 
en LinkedIn-ekspert.

Af Lene Søemod, kommunikationskonsulent i FTFa
Foto Pixabay & FTFa

Hvis du er en typisk studerende, går 
der lang tid imellem, at du logger på 
LinkedIn.

”Afsætter du bare 10 % af din tid på 
sociale medier til LinkedIn, kan du nå 
rigtigt langt. Det eneste, det kræver, 
er, at du har gjort lidt forarbejde,” si-
ger Kasper Jørgensen, der gennem sit 

arbejde som konsulent i FTFa holder 
oplæg om LinkedIn for studerende.

”Forarbejdet består i, at du sætter 
dig ned og laver din profil. Det er det 
vigtigste benarbejde, fordi det ud-
stråler professionalisme og seriøsitet, 
når du har en udbygget profil. Bag-
efter kan du begynde at udvide dit 

netværk og få LinkedIn til at arbejde 
for dine interesser.”

Få motivation med i resumé
Ifølge Kasper Jørgensen er motivation 
et vigtigt trumfkort.

”Arbejdsgiveren ved godt, at du som 
nyuddannet skal læres op, når du 
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LinkedIn giver ny videnLinkedIn giver ny videnLinkedIn giver ny videnLinkedIn giver ny viden

Ifølge Kasper Jørgensen får man kun fagligt relevante nyheder frem på LinkedIn, hvis man følger og 
opretter forbindelse med relevante virksomheder og personer. Derfor foreslår han, at man udvider sit 
netværk i fire etaper: 1. Start med at oprette forbindelse til din familie og dine venner. Du ved aldrig, om du 
har en onkel eller kusine, der kender en, der er interessant.

2. Næste skridt er dine medstuderende.

Det kan vise sig, at der er en, der kan åbne døre for dig senere i jeres arbejdsliv.

3. Derefter kan du spørge undervisere og gæsteforelæsere, om de vil oprette forbindelse til dig.

4. Til sidst kan du gå mere strategisk til værks og følge de virksomheder, du er interesseret i og siden slå 
deres medarbejdere og ledere op og skabe forbindelse til dem.

Bagefter vil dit nyhedsfeed bestå af viden om, hvad der sker i dit netværk og i de virksomheder, du er 
interesseret i.

Skriv en personlig beskedSkriv en personlig beskedSkriv en personlig beskedSkriv en personlig besked

Som tommelfingerregel bør man skrive en personlig besked, når man skaber forbindelse til en, man ikke 
kender så godt.

" Med en personlig besked øger du sandsynligheden for, at den anden person accepterer din anmodning.

Man kan fx skrive noget i retning af: ' Hej Peter. Tak for et spændende oplæg på VIA i dag. Dit arbejde 
lyder interessant, og jeg vil gerne følge med i, hvad der sker hos jer i MT Højgaard fremover. Og måske i 
fremtiden bidrage med et praktikophold hos jer.

Sig endelig til, hvis jeg kan hjælpe dig med noget. Bedste hilsner Jacob'.".

Skil dig udSkil dig udSkil dig udSkil dig ud

Ifølge Kasper Jørgensen er 90 % af brugerne på LinkedIn passive, 9 % ' liker' og kommenterer, mens kun 1 
% lægger indhold op selv.

" Når kun en procent bidrager med originalt indhold, er det din mulighed for at skille dig ud og gøre andre 
opmærksomme på dig. Prøv fx at lave et opslag, når I har haft en gæsteforelæser ude, eller hvis du har 
været til et arrangement i Konstruktørforeningen.

Skriv noget a la ' Vi havde lige besøg af, som fortalte om'.

Hvis du er rigtig modig, kan du sætte dig selv i spil og runde af med et ' Det glæder jeg mig til at prøve af, 
når jeg finder en praktikplads' - hvis du leder efter en sådan," siger Kasper Jørgensen og tilføjer: " Det kan 
virke grænseoverskridende de første gange, men LinkedIn er et erhvervsrettet medie, hvor det går ud på at 
bidrage med noget til andre.

Og ved at dele ny viden eller andres pointer, er du med til at sætte dig selv og din motivation for faget i 
fokus." Kasper Jørgensen opfordrer studerende til ikke at tøve for længe med at opbygge en LinkedIn-
profil.

" To ud af tre arbejdsgivere tjekker din LinkedIn-profil, inden de kalder dig til samtale. Hvis du opretter din 
profil under uddannelsen, har du tid til at opbygge et publikum og en troværdig platform som 
bygningskonstruktør.

Det giver dig en fordel, både når du søger praktik og job.".

TRE TIPS TIL DIN LINKEDIN-PROFILTRE TIPS TIL DIN LINKEDIN-PROFILTRE TIPS TIL DIN LINKEDIN-PROFILTRE TIPS TIL DIN LINKEDIN-PROFIL
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Profilbillede: Skal afspejle den kultur, der er i den slags virksomheder, du gerne vil arbejde i. Er du i tvivl, gå 
ind på virksomhedernes side og se på de medarbejdere, der arbejder der. Hvad har de på af tøj, og 
hvordan udstråler de professionalisme? Overskrift: Skal ' opsummere' dig over for folk, når du ' liker', 
kommenterer og deler. Derfor skal du fortælle lidt om, hvem du er. Det fortæller for lidt fx at skrive, at man 
er studerende på VIA i Holstebro.

Skriv hellere ' Bygningskonstruktørstuderende' og uddyb med noget, der karakteriserer dig - en særlig 
interesse, noget du brænder for eller har særlig indsigt i.

Baggrundsbillede: Her har du mulighed for at give lidt ekstra kontekst til dig som person og den retning, du 
forestiller dig at ville gå.

Hvis det er som projekterende, kunne det fx være nogle tegninger eller blueprints. Hvis det er som 
udførende, kan foto af en byggeplads udbygge indtrykket af dig.

1 3 2.
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-Motivationen for at lære er blevet større 

  Horsens Folkeblad 

27. september 2020, 929 ord 

Claus Skovholm clsk@hsfo.dk 

 

 Artikel id: e7e91b45  

I august rykkede de første elever og undervisere ind I august rykkede de første elever og undervisere ind I august rykkede de første elever og undervisere ind I august rykkede de første elever og undervisere ind 
på Campusgrunden, da den nye Social-og på Campusgrunden, da den nye Social-og på Campusgrunden, da den nye Social-og på Campusgrunden, da den nye Social-og 
Sundhedsskole tog hul på et nyt skoleår. De nye Sundhedsskole tog hul på et nyt skoleår. De nye Sundhedsskole tog hul på et nyt skoleår. De nye Sundhedsskole tog hul på et nyt skoleår. De nye 
rammer høster roser fra både elever og underviser. rammer høster roser fra både elever og underviser. rammer høster roser fra både elever og underviser. rammer høster roser fra både elever og underviser. 

HORSENS: De tre elever kigger på blodtryksmåleren, der 
afslører et alarmerende lavt blodtryk.

-Hvad gør I så? spørger underviser Pernille Kudsk Schmidt.

Eleverne udveksler et par blikke, inden Line Klærke tager 
ordet.

-Vi skal have borgeren op at sidde og i bevægelse, siger 
hun.

-Og sørge for at hun får væske, indskyder hendes 
holdkammerat Mathilde Isaksen.

-Nemlig, bekræfter Pernille Kudsk Schmidt resolut.

Det er torsdag formiddag, og sengeafsnittet på den helt nye 
social-og sundhedsskole på Campusgrunden lægger ramme 
om en undervisning i somatiske sygdomme og sygepleje.

Med hjælp fra et standard-kit til tidlig opsporing af sygdom 
(TOBSkit) er tre elever på social-og sundhedsassistentuddannelsen i færd med at undersøge en dukke, 
som optager en af sengeafsnittets sygesenge.

Eleverne måler blandt andet temperatur, respiration og puls for at kunne regne målingerne sammen til en 
samlet " TOBS"-score. Jo højere scoren er, des mere syg er borgeren.

-Det er ikke det samme som at være ude i virkeligheden, men når man står over for en rigtig borger, 
hjælper det, at man allerede har hafthænderne i det, siger 26-årige Vanessa Hughes.

Praksisnært og naturtro I august flyttede Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens sin lokale 
afdeling til helt nye rammer på Campusgrunden.

Her er de flyttet ind på 4500 kvadratmeter fordelt på fire etager.

Rammer, der gerne skal højne kvaliteten af undervisningen, og efter knap to måneder på den nye adresse 
kan Pernille Kudsk Schmidt konstatere, at det er lykkedes.

Staunings Vej, var ved at være forældet.

Her er det nyere, mere praksisnært og naturtro, og det hele er samlet i én bygning, siger Pernille Kudsk 
Schmidt.

-Og når rammerne er professionelle, agerer eleverne også mere professionelt, siger hun.

En stor del af uddannelserne til sosu-assistent og -hjælper beror på simulationsundervisning, hvor eleverne 
møder omgivelser og situationer, der ligner dem, som venter dem ude i virkeligheden.

H O R S E N S  F O L K E B L A D
S Ø N D A G  2 7 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

12 HORSENS

Simulationsfaciliteterne på den nye social- og sundhedsskole på Campusgrunden var blandt årsagerne til, at Mathilde Isaksen valgte at tage sin social- og sundhedsassistentuddannelse i Horsens. Foto: Morten Pape

- Motivationen
for at lære er blevet større

I august rykkede de første elever og undervisere ind 
på Campusgrunden, da den nye Social- og Sundheds-
skole tog hul på et nyt skoleår. De nye rammer høster 
roser fra både elever og underviser.

HORSENS: De tre elever kigger på
blodtryksmåleren, der afslører et
alarmerende lavt blodtryk.

- Hvad gør I så? spørger undervi-
ser Pernille Kudsk Schmidt.

Eleverne udveksler et par blikke,
inden Line Klærke tager ordet.

- Vi skal have borgeren op at sid-
de og i bevægelse, siger hun.

- Og sørge for at hun får væske,
indskyder hendes holdkammerat
Mathilde Isaksen.

- Nemlig, bekræfter Pernille
Kudsk Schmidt resolut.

Det er torsdag formiddag, og
sengeafsnittet på den helt nye soci-
al- og sundhedsskole på Campus-
grunden lægger ramme om en un-

dervisning i somatiske sygdomme
og sygepleje.

Med hjælp fra et standard-kit til
tidlig opsporing af sygdom (TOBS-
kit) er tre elever på social- og sund-
hedsassistentuddannelsen i færd
med at undersøge en dukke, som
optager en af sengeafsnittets syge-
senge.

Eleverne måler blandt andet
temperatur, respiration og puls for
at kunne regne målingerne sam-
men til en samlet "TOBS"-score. Jo

højere scoren er, des mere syg er
borgeren.

- Det er ikke det samme som at
være ude i virkeligheden, men når
man står over for en rigtig borger,
hjælper det, at man allerede har
haft hænderne i det, siger 26-årige
Vanessa Hughes.

Praksisnært og naturtro
I august flyttede Social- og Sund-
hedsskolen Fredericia-Vejle-Hor-
sens sin lokale afdeling til helt nye

Claus Skovholm
clsk@hsfo.dk
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Her er forholdene på den nye adresse af en mere moderne karakter.

På skolen er blandt andet indrettet et sengeafsnit med to rækker af sygesenge med lifte, en autentisk 
plejebolig og et simulationslaboratorium.

Sidstnævnte består i en række sygeværelser, der giver eleverne adgang til en virkelighedsnær 
plejesituation i selskab med en autentisk dukke, som kan blinke, har puls og kan sige bræklyde. Derudover 
kan underviseren, som befinder sig i et tilstødende lokale, snakke gennem dukken.

-Det giver bedre mulighed for " skuespil". Og rammerne motiverer eleverne, oplever Pernille Kudsk Schmidt.

Masser af plusser i bogen Den nye skole er indrettet med klasselokaler på de øvre etager, mens 
stueetagen foruden simulationsfaciliteter rummer idrætslokaler og åbent studiemiljø.

Rammerne, der er 1500 kvadratmeter mindre end skolen på Ane Staunings Vej, har givet eleverne en helt 
anden studieoplevelse.

Det er i hvert fald den oplevelse, som Vanessa Hughes og Line Klærke deler. De begyndte begge på sosu-
assistentuddannelsen på Ane Staunings Vej i januar, hvor de gennemførte det første halve år af 
uddannelsen.

Siden august har de gået på Campusgrunden.

-Der er masser af plusser i bogen.

Faciliteterne er bedre, og der kommer mere lys ind i lokalerne.

Der er etableret en autentisk plejebolig, og skolen har fået et skillslab (et simulationslaboratorium, red.), 
siger Vanessa Hughes.

-Og man har mere med hinanden at gøre på tværs af holdene, fordi bygningen er indrettet, som den er 
med klasselokaler på de øvre etager og et areal, hvor man kan mødes, i bunden. Det så man ikke på Ane 
Staunings Vej, siger hun.

Line Klærke er enig.

-Uddannelsen er blevet løftet.

Den gamle skole var indelukket, og man havde ikke så meget med hinanden at gøre. Her lærer man af 
hinanden, fordi der er et godt læringsmiljø.

Motivationen for at lære er blevet større, siger hun.

Vendte blikket mod nord De moderne simulationsfaciliteter er blandt de faktorer, som skolen håber kan 
være medvirkende til at lokke flere elever til Social-og Sundhedsskolen i Horsens.

Og spørger man Mathilde Isaksen, har det netop været tilfældet.

I modsætning til sine to medstuderende har den 22-årige elev allerede en social-og 
sundhedshjælperuddannelse i bagagen. Denne tog hun i Vejle, men da hun skulle i gang med 
assistentuddannelsen, vendte hun blikket mod nord.

-Da jeg valgte at studere i Horsens, handlede det mest om, at skolen har et skills-lab. Det tiltalte mig også, at 
skolen i Horsens er videnscenter for velfærdsteknologi, og derudover ville jeg gerne studere i Region 
Midtjylland, fordi her er en større faglighed end i Region Syddanmark, siger Mathilde Isaksen, der er 
begyndt på studiet denne sommer.

Gør op med hierarkisk opdeling Det er ikke kun faciliteterne, men også placeringen, der spiller ind, når de 
tre elever skal give deres bud på, hvorfor det er blevet mere attraktivt at gå på Social-og Sundhedsskolen i 
Horsens.

På Campusgrunden bliver skolen en del af et større uddannelsesmiljø, og det kan, forventer eleverne, være 
med til at flytte udefrakommendes blik på uddannelserne.
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Eleverne på Social-og Sundhedsskolen kommer til at dele kantine med de studerende på VIA University 
College, og det kan forhåbentlig nedbryde nogle fordomme, håber Line Klærke.

-Jeg håber, at der kommer et bedre blik på Social-og Sundhedsskolen, og at andre kan se, at vi også har 
noget at byde på, siger hun.

I kantinen vil sosu-elever blandt andet møde sygeplejerske-studerende fra VIA, og mødet med andre 
fagligheder får en god effekt for samspillet, forudser Mathilde Isaksen.

-I stedet for en hierarkisk opdeling bliver der mere fokus på det tværfaglige. Det bliver ikke lukkede miljøer, 
siger hun.

Den nye social-og sundhedsskole udgør hverdagen for i gennemsnit 300-350 elever og 30 ansatte.

Når rammerne er professionelle, agerer eleverne også mere professionelt.

PERNILLE KUDSK SCHMIDT, UNDERVISER.
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Opslugt af et virtuelt hav 

  Ekkofilm.dk 

26. september 2020, 768 ord 

Frederik Hoff 

 

 Artikel id: e7e90e72  

"Most Outstanding VR Experience" modtager 1.000 Euro, og "Most Innovative Work" tildeles en 
kunstnerresidens på Open Workshop/The Animation Workshop. ... 

Til daglig arbejder de på The Animation Workshops Anidox-projekt, som fremmer animerede 
dokumentarprojekter. 
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To lokale 5. klasser fik en dag i middelalderen: 
Lærerstuderende lånte borgen som øvebane 

  Skive Folkeblad 

26. september 2020, 728 ord 

HANNE SKIBSTED skib@skivefolkeblad.dk 

 

 Artikel id: e7e8ef45  

Et historiehold fra Læreruddannelsen i Skive fik lov til at låne 
både Spøttrup Borg og to 5. klasser fra Aakjærskolen i Skive 
som øvebane i forbindelse med, at de studerende afprøvede 
og undersøgte nye undervisningsformer.

På seks forskellige stationer placeret rundt om på den gamle 
middelalderborgs område fik de 40 elever fra 5. klasse 
derfor lov til at prøve en række forskellige opgaver guidet af 
i alt 28 lærerstuderende, der har valgt historie som 
undervisningsfag.

Folkeskoleeleverne arbejdede blandt andet med 
våbenskjold i riddersalen og kalkmalerier i kirkerummet og 
legede middelalderlege på plænen.

Vivian Abreu Vaio, pædagogisk leder på Læreruddannelsen 
i Skive, fortæller, at besøget på Spøttrup Borg er et initiativ, 
der er taget med baggrund i det, der i VIA hedder » LULAB 
« , som står for » Læreruddannelsen som 
udviklingslaboratorium « . -LULAB er en del af et større fokus 
i VIA's læreruddannelser, hvor der er fokus på interaktive 
processer, hvor undervisere og studerende udvikler, 
afprøver, undersøger, evaluerer og formidler nye indsigter, 
fortæller Vivian Abreu Vaio.

EKSEMPEL PÅ UDESKOLEEKSEMPEL PÅ UDESKOLEEKSEMPEL PÅ UDESKOLEEKSEMPEL PÅ UDESKOLE

Historieunderviser Henrik Smedegaard Larsen søgte timer i LULAB til projektet, som også spiller godt 
sammen med folkeskolereformens tanker om, at skolen skal samarbejde mere med andre aktører uden for 
skolen og flytte en del af læringen uden for skolens rammer.

Samtidig skal historieholdet også arbejde med formidlingen af stoffet og sætte forløbet ind i en 
historiedidaktisk sammenhæng og få eleverne til at tænke over nutid og datid.

-Vi vil gerne lære dem, at historien har en værdi for nutiden. For eksempel kigger vi tilbage på pesten nu, 
hvor vi har covid-19, og kan lære af det. Samtidig ved vi også, at historieundervisningen skal have relevans 
for eleverne. Vi arbejder med erindringsspor, fordi man husker tingene bedre på den måde. Det så vi 
blandt andet på den station, hvor eleverne arbejdede med våbenskjold, som jo hænger ved i dag. 
Fodboldklubber eller rockergrupper har også mærker i dag, og når jeg for eksempel så en pige tegne en 
hest, er det helt sikkert, fordi heste betyder noget for hende, siger Henrik Smedegaard Larsen.

FISKETUR I VOLDGRAVENFISKETUR I VOLDGRAVENFISKETUR I VOLDGRAVENFISKETUR I VOLDGRAVEN

En af stationerne ligger ved voldgraven.

-Her fisker vi -og børnene synes det er godt. De har allerede haft lidt om middelalderen i skolen, så de er 
helt med. Det er en sjov måde at lave historieundervisning på, fortæller et par af de studerende med store 
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 ” Historie behøver ikke altid være tavle-undervisning,
Line Gajos, lærerstuderende, Skive

Et historiehold fra Lærer-
uddannelsen i Skive fik lov 
til at låne både Spøttrup 
Borg og to 5. klasser fra 
Aakjærskolen i Skive som 
øvebane i forbindelse med, 
at de studerende afprøvede 
og undersøgte nye under-
visningsformer. 

På seks forskellige sta-
tioner placeret rundt om 
på den gamle middelalder-
borgs område fik de 40 ele-
ver fra 5. klasse derfor lov 
til at prøve en række for-
skellige opgaver guidet af i 
alt 28 lærerstuderende, der 
har valgt historie som un-
dervisningsfag. 

Folkeskoleeleverne arbej-
dede blandt andet med vå-
benskjold i riddersalen og 
kalkmalerier i kirkerum-
met og legede middelalder-
lege på plænen.

Vivian Abreu Vaio, pæda-
gogisk leder på Lærerud-
dannelsen i Skive, fortæl-
ler, at besøget på Spøttrup 
Borg er et initiativ, der er 
taget med baggrund i det, 
der i VIA hedder »LULAB«, 
som står for »Læreruddan-

nelsen som udviklingslabo-
ratorium«. 

- LULAB er en del af et 
større fokus i VIA’s lærer-
uddannelser, hvor der er 
fokus på interaktive pro-
cesser, hvor undervisere og 
studerende udvikler, afprø-
ver, undersøger, evaluerer 
og formidler nye indsigter, 
fortæller Vivian Abreu Vaio.  

EKSEMPEL PÅ UDESKOLE
Historieunderviser Hen-

rik Smedegaard Larsen 
søgte timer i LULAB til pro-
jektet, som også spiller godt 
sammen med folkeskolere-
formens tanker om, at sko-
len skal samarbejde mere 
med andre aktører uden 
for skolen og flytte en del af 
læringen uden for skolens 
rammer. 

Samtidig skal historie-
holdet også arbejde med 
formidlingen af stoffet og 
sætte forløbet ind i en histo-
riedidaktisk sammenhæng 
og få eleverne til at tænke 
over nutid og datid.

- Vi vil gerne lære dem, 
at historien har en værdi 

for nutiden. For eksempel 
kigger vi tilbage på pesten 
nu, hvor vi har covid-19, og 
kan lære af det. Samtidig 
ved vi også, at historieun-
dervisningen skal have re-
levans for eleverne. Vi ar-
bejder med erindringsspor, 
fordi man husker tingene 
bedre på den måde. Det så 
vi blandt andet på den sta-
tion, hvor eleverne arbejde-
de med våbenskjold, som jo 
hænger ved i dag. Fodbold-
klubber eller rockergrupper 
har også mærker i dag, og 
når jeg for eksempel så en 
pige tegne en hest, er det 
helt sikkert, fordi heste be-
tyder noget for hende, siger 
Henrik Smedegaard Lar-
sen.

FISKETUR I VOLDGRAVEN
En af stationerne ligger 

ved voldgraven.  
- Her fisker vi - og børne-

ne synes det er godt. De har 
allerede haft lidt om mid-
delalderen i skolen, så de 
er helt med. Det er en sjov 
måde at lave historieunder-
visning på, fortæller et par 

af de studerende med sto-
re smil, mens eleverne står 
på kanten af voldgraven og 
hiver fiskesnører med små 
kort op af vandet.

De studerende har lavet 
11 kort med forskellige ud-
sagn om middelalderen på 
- sandt eller falsk. 

- Så skal eleverne, når de 
har fisket et kort op, vurde-
re om det er rigtigt eller for-
kert, forklarer Line Gajos.

MOS SOM TOILETPAPIR 
På et af kortene står der 

for eksempel: »På Spøt-
trup Borg kaldes toiletter-
ne for »hemmeligheder-
ne«. De brugte mos som 
toiletpapir. Afføringen røg 
ud gennem et hul i mu-
ren og ned i voldgraven«. 
Et andet kort handler om, 
hvorvidt der var kartofler 
må middagsbordet i middel-
alderen - og her må elever-
ne lige en tur forbi Colum-
bus, der først tog kartoflen 
med til Europa noget sene-
re. 

- Jeg er selv historisk in-
teresseret, men jeg kan ikke 

huske meget fra min egen 
historieundervisning. Jeg 
er sikker på, at eleverne hu-
sker det bedre, når de selv 
har haft fingrene i det og 
prøvet det i praksis ude på 
en ægte middelalderborg, 
som vi også knytter histori-
en til, siger Line Gajos. 

GOD ØVEDAG
- Det er god øvelsesdag 

for os, og som lærer skal 
man også kunne tænke lidt 
ud af boksen. Historie kan 
godt være et lidt tørt fag, og 
så giver sådan en dag her 
også en god erfaring, vi kan 
tage med os videre, både 
når vi skal i praktik og ud 
og have et lærerjob. Histo-
rie behøver ikke altid være 
tavle-undervisning, siger 
Line Gajos. 

På plænen er tre af de øv-
rige lærerstuderende også 
godt tilfredse med at kom-
me væk fra klasseværelser-

ne og ud i virkeligheden. 
Jesper Christensen, Mi-

chelle Gregersen og Nicolai 
Mikkelsen er ved at sætte 
et hold elever i gang med 
at lege en gammel leg »Slå 
munk«, der minder om kon-
gespil og har rod i middel-
alderen. 

- Er I klar? Har vi nogle 
børn, der er klar til at være 
munkevogtere?, hepper Ni-
colai Mikkelsen opmun-
trende på eleverne. 

- Det er spændende at 
få lov til at komme lidt ud 
af klassen og arbejde med 
børn - det er jo dem, lærer-
uddannelsen handler om, 
og det er fint at få lov til at 
afprøve læring på den her 
måde, siger Jesper Chri-
stensen.  

HANNE SKIBSTED

skib@skivefolkeblad.dk

To lokale 5. klasser fik en dag i middelalderen:

Lærerstuderende lånte  
borgen som øvebane

Læreruddannelsen lånte 
både Spøttrup Borg og ele-
ver fra 5. klasse på Aak-
jærskolen i Skive, da de 
arbejdede med at udvikle 
historieundervisningen. 
 Foto: Steen Don 

Ved porten prøvede ele-
verne at fremstille en 
hellebard, et våben som 
i middelalderen. 
Foto: Steen Don 

De lærerstuderende var 
godt tilfredse med at kom-
me ud i virkeligheden, væk 
fra klasseværelserne.  
 Foto: Steen Don 

I kirkerummet arbejdede eleverne med kalkmalerier. 
 Foto: Steen Don 
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smil, mens eleverne står på kanten af voldgraven og hiver fiskesnører med små kort op af vandet.

De studerende har lavet 11 kort med forskellige udsagn om middelalderen på -sandt eller falsk.

-Så skal eleverne, når de har fisket et kort op, vurdere om det er rigtigt eller forkert, forklarer Line Gajos.

MOS SOM TOILETPAPIRMOS SOM TOILETPAPIRMOS SOM TOILETPAPIRMOS SOM TOILETPAPIR

På et af kortene står der for eksempel: » På Spøttrup Borg kaldes toiletterne for » hemmelighederne « . De 
brugte mos som toiletpapir. Afføringen røg ud gennem et hul i muren og ned i voldgraven « . Et andet kort 
handler om, hvorvidt der var kartofler må middagsbordet i middelalderen -og her må eleverne lige en tur 
forbi Columbus, der først tog kartoflen med til Europa noget senere.

-Jeg er selv historisk interesseret, men jeg kan ikke huske meget fra min egen historieundervisning. Jeg er 
sikker på, at eleverne husker det bedre, når de selv har haft fingrene i det og prøvet det i praksis ude på en 
ægte middelalderborg, som vi også knytter historien til, siger Line Gajos.

GOD ØVEDAGGOD ØVEDAGGOD ØVEDAGGOD ØVEDAG

-Det er god øvelsesdag for os, og som lærer skal man også kunne tænke lidt ud af boksen. Historie kan 
godt være et lidt tørt fag, og så giver sådan en dag her også en god erfaring, vi kan tage med os videre, 
både når vi skal i praktik og ud og have et lærerjob. Historie behøver ikke altid være tavle-undervisning, 
siger Line Gajos.

På plænen er tre af de øvrige lærerstuderende også godt tilfredse med at komme væk fra 
klasseværelserne og ud i virkeligheden.

Jesper Christensen, Michelle Gregersen og Nicolai Mikkelsen er ved at sætte et hold elever i gang med at 
lege en gammel leg » Slå munk « , der minder om kongespil og har rod i middelalderen.

-Er I klar? Har vi nogle børn, der er klar til at være munkevogtere?, hepper Nicolai Mikkelsen opmuntrende 
på eleverne.

-Det er spændende at få lov til at komme lidt ud af klassen og arbejde med børn -det er jo dem, 
læreruddannelsen handler om, og det er fint at få lov til at afprøve læring på den her måde, siger Jesper 
Christensen.
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Coronamysterium: Humaniorastuderende på KU havde 
det elendigt og klarede sig glimrende til eksamen 

  Magisterbladet.dk 

25. september 2020, 1034 ord 

Thomas Bøttcher Journalist 

 

 Artikel id: e7e8973c  

Trods tvangsdigitalisering af al undervisning fik studerende på Det Humanistiske Fakultet på Københavns 
Universitet et væsentligt bedre eksamensresultat i forårssemestret end sidste år.

Emneord:

Tilsammen udgør mere end 12.000 individuelle eksamenshandlinger før sommerferien på Københavns 
Universitets (KU) Humanistiske Fakultet en overraskende afslutning på et meget usædvanligt 
forårssemester.

På trods af akut corona-nedlukning i marts og tvangsdigitalisering af al undervisning semestret ud har de 
studerende ikke alene præsteret lige så godt som under normale forhold, de har præsteret bedre.

Og Humaniora på KU står ikke alene. Lignende meldinger har allerede lydt fra flere uddannelsesinstitutioner 
fra Aarhus Universitet over VIA til CBS, hvor ledelserne forståeligt har udtrykt lettelse over, at karaktererne 
ved eksamen har været de samme eller lidt højere end normalt.

På KU's Humanistiske Fakultet kan ledelsen ligefrem tillade sig at være begejstret. Her har de hjemsendte 
studerende via Zoom hevet et karaktergennemsnit i land på 7,5 mod 7,0 i 2019 og 7,1 året forinden.

Det ligner en væsentlig forbedring og er under alle omstændigheder ifølge Peter Allerup, professor 
emeritus i statistik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, statistisk signifikant. Og dermed 
også interessant.

På hele KU var karaktergennemsnittet i foråret 7,2 og i 2019 7,0.

"Det er klart, at et oplagt spørgsmål er, om de studerende ligefrem har haft godt af at være derhjemme i 
stedet for at sidde i auditoriet og kigge på smukke medstuderende. Altså at de har været i stand til at 
koncentrere sig bedre", siger Peter Allerup.

Sagt på en anden måde: I en normal undervisningssituation folder man ørerne ud for meget andet end det, 
der præcist tæller til prøverne.

"Man vil gerne lære mere. Her kan Zoom måske fungere som et filter. Man sidder derhjemme, og så 
udebliver den faglige baggrundssnak. Tilbage står de udfordringer, der angår eksamen. Og jeg kan godt 
have en mistanke om, at man netop på Humaniora har meget glæde af at diskutere og snakke med 
sidemanden om faglige perspektiver på tingene", siger han.

At nedlukningen i sig selv skulle have haft en positiv effekt på de humaniorastuderendes koncentration, 
modsiges dog af en intern KU-undersøgelse af de udfordringer, coronasituationen gav de studerende, som 
blev gennemført i midten af juni.

Hele 78 pct. af Humanioras studerende gav her udtryk for, at de ofte eller altid havde svært ved at motivere 
sig selv til at studere, hvilket var et markant dårligere resultat end for studerende på andre fakulteter. Også i 
spørgsmål relateret til nervøsitet, uro og ensomhed gav Humanioras studerende dårligere 
tilbagemeldinger.

Ligeledes gav 36 pct. af dem udtryk for, at de havde svært ved at forstå, hvad der forventedes af dem, 
hvilket var dobbelt så mange som i en tilsvarende undersøgelse i 2018.

Peter Allerup tvivler dog på, at humaniorastuderende under corona-nedlukningen har haft det dårligere end 
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andre studerende.

"Det er interessant, at særligt humaniorastuderende har haft svært ved at finde motivation, for man hører 
ellers, at de er rigtig gode til at fordybe sig i isolation og nærmest bare skal lukke øjnene for at gå i dialog 
med Søren Kierkegaard", siger Peter Allerup.

Men en anden ting, der kendetegner humaniorafagene, er den kritiske indstilling, mener han.

"Mens man som matematiker, det er jeg selv, er utrolig beskeden og ydmyg, så er humanister kendt for at 
være kritiske, fordi de har gode evner til at udtrykke sig. De skændes også betydeligt mere end fx 
ingeniører, der siger, at en pind er 4,3 meter lang, punktum. Så det, der var tænkt som en kedelig screening, 
kan humanister opfatte som en anledning til at ytre sig kritisk", mener Peter Allerup.

Ifølge Lars Pynt Andersen, der er censor i dansk og lektor på Aalborg Universitet, var niveauet i foråret 
"bestemt ikke dårligere end normalt", og han er ikke overrasket over det samlede resultat.

Der er ikke nogen grund til at slutte, at ubekvemme vilkår under nedlukningen automatisk skulle give dårlig 
læring, mener han.

"Det er ikke nødvendigvis sådan, at man lærer mere, jo mere behageligt, man har det. Så det, at man føler, 
at man er presset, kan godt medføre, at de stærke arbejder hårdere og lærer mere", siger han.

Lars Pynt Andersen tror samtidig, at der bag det forbedrede gennemsnit er store individuelle forskelle.

"Nogle studerende har nok kunne vende udfordringen til noget positivt, fordi de har haft bedre mulighed 
for fordybelse og personlig feedback end den sædvanlige forelæsning med 100 mennesker", siger han.

Den klare forbedring af karaktergennemsnittet kan ifølge Hanne Caspersen, formand for censorkorpset for 
historie, tyde på, at censorerne har været mildere i deres bedømmelser. Men hun kan ikke bekræfte det på 
baggrund af de tilbagemeldinger fra censorer, hun har fået.

"Det, jeg har hørt, adskiller sig ikke fra, hvad vi er vant til. Det har ikke været dårligere eksaminer, men man 
kan sige, at under ideelle betingelser ville de studerende have haft adgang til andre materialer, fx på arkiver, 
end det var tilfældet. Og det har vi taget hensyn til", siger hun.

Allan Hilton Andersen, oversætter og medlem af censorformandskabet i engelsk, er omvendt ikke i tvivl om, 
at den pæne forbedring af karaktererne skyldes større overbærenhed fra censorerne.

"Jeg er ret sikker på, at gennemsnittet er blevet højere, fordi Zoom er fuldstændig håbløs i en 
eksamenssituation. Teknisk fungerede det upåklageligt, men det har påvirket en hel del studerende, der er 
blevet nervøse i den uvante situation, og der har vi nok været eftergivende og set med mere milde øjne på 
fejl. Måske har vi været for generøse. Jeg kan ikke se andre forklaringer", siger han.

Også Peter Allerup mener, at en mere generøs karaktergivning kan være en del af forklaringen.

"Jeg tror, vi som undervisere har det med at lade de studerendes generelle indsats afspejle sig i vores 
karakterer. Lidt ligesom man giver en årskarakter i gymnasiet. Vi har en erindring om og et indtryk af den 
studerende, som karakteren gerne må bære præg af", siger han.

"Jeg ved godt, at det er en vandet tese, men det kan være, at man er tilbøjelig til at lade karakteren gå op, 
når man på grund af nedlukningen ikke rigtig har et klart forhåndsindtryk", siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Det Humanistiske Fakultets uddannelsesdekan Jens Erik 
Mogensen.
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Studerende skriver bacheloropgaven tæt på 
potentielle arbejdsgivere 

  Holstebro-onsdag.dk 

25. september 2020, 327 ord 

Oliver Pirchert 

 

 Artikel id: e7e88f8d  

For første gang har Nupark, der er samlingsstedet for iværksættere og rådgivningsvirksomheder i 
Holstebro Kommune, fået fast besøg af studerende. Seks kommende bygningskonstruktører skriver deres 
bachelor-eksamen i erhvervsparken.

Holstebro: Den 24-årige handelsstudent, Kathrine Villadsen, er efter nytår færdig med at studere til 
bygningskonstruktør.

Hun arbejder på sit afsluttende projekt om certificering af bæredygtighed i byggeriet. I den forbindelse er 
hun rykket væk fra skolen og hjemmet for at løse opgaven.

Kathrine Villadsen har sammen med fem medstuderende nemlig lejet et studielokale i erhvervsparken, 
Nupark, i Holstebro.

Vi skulle nok også have siddet 20 i samme rum på skolen med støj og andre gener.

Her sidder de ved hver sin computer og arbejder med hver sin opgave, mens de støtter og sparrer med 
hinanden. De hjælpes også ad med at bevare disciplinen, så de møder ved otte-tiden hver morgen og 
arbejder igennem hele dagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det er første gang, Nupark har besøg af et helt hold studerende, fortæller presse- og 
kommunikationsansvarlig Helle Heiselberg, der håber, at omgivelserne kan give de studerende fornyet 
energi.

Mere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgaven

Den 26-årige bådebygger Peter Mikkelsen er sikker på, at fællesskabet gør, at de studerende præsterer 
bedre. Hans projekt drejer sig om brandteknisk dokumentation.

- Når en af os har været til vejledning hos på skolen, så fortæller vi videre til de andre, hvad vi har fået af 
tips, siger Peter Mikkelsen.

På grund af corona-situationen så VIA University College i Holstebro helst, at eleverne skrev opgaven et 
andet sted end i skolens bygninger.

- Vi skulle nok også have siddet 20 i samme rum på skolen med støj og andre gener, siger den 25-årige 
tømrer Peter Glud, der i opgaven beskæftiger sig med byggefugt.

De seks studerende betaler samlet 200 kroner om ugen for at leje lokalet - inklusiv kaffe. De kan spise i 
Nuparks kantine og har mulighed for at sætte sig med sammen med potentielle arbejdsgivere.

Professionsbachelor-uddannelsen til bygningskonstruktør tager tre og et halvt år.
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Danmark får sin første Termovej 

  Energy-Supply.dk 

25. september 2020, 597 ord 

 

 
Artikel id: e7e88f24 

 

Vejen består af en almindelig asfaltbelægning, hvorfra vandet via traditionelle rendestensbrønde afledes til 
et stabilt bærelag, der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en 
faskine.

Landets første Termovej ser snart dagens lys i boligområdet Vestergårdsmarken i Hedensted Kommune.

Læs også: Snart kan spaden sættes i jorden til nyt sjællandsk biogasanlæg

Termovejen skal adressere to af tidens helt store klimaudfordringer. Vejen kan både håndtere store 
mængder regnvand samt producere bæredygtig varme. Termovejen bliver sammenkoblet med et termonet 
som er et lokalt, decentralt energine, der kan levere varme og køl til områdets beboere.

Samtidig sørger Termovejen altså også for, at vandet bliver afledt fra vejen, og de to processer 
understøtter hinanden.

- Det er et sammenhængende system hvor 1 + 1 giver 3. Vejvandet drænes ned i vejkassen, hvori der er 
indbygget et jordvarmesystem. Herved mindskes risikoen for oversvømmelser i området samtidig med, at vi 
kan tage energien ud af vandet og bruge det til at varme de omkringliggende huse op med, siger 
forskningschef Theis Raaschou Andersen fra VIA University College og projektlederen bag Termovejen i 
Hedensted.

Bærelag og vejkasserBærelag og vejkasserBærelag og vejkasserBærelag og vejkasser

Selve vejen består af en almindelig asfaltbelægning, hvorfra vandet med traditionelle rendestensbrønde 
afledes til et specialdesignet bærelag i vejkassen, der har så stor dræneffekt, at det kan opmagasinere 
regnvandet efter samme princip som en faskine.

I vejkassen anlægges jordvarmeslanger, som fungerer særligt godt, når der er vand omkring dem. Disse 
slanger opsamler varmen fra regnvandet samt den omkringliggende jord, som herefter leveres til de 
omkringliggende boliger.

Læs også: Forsyning Helsingør har fundet vinderen af 50 millioners genbrugsplads

Derudover er Termovejen tilknyttet to jordvarmeboringer gennem et termonet. Termonet er en lokalbaseret 
og kollektivt organiseret varmeforsyning kendt fra fjernvarme, men med individuelle jordvarmepumper. Ved 
at kombinere Termovejen med jordvarmeboringerne kan det udover at levere varme også levere køl til 
husene.

- På den måde kan man udnytte det store varme- og kølepotentiale, der er i det øverste jordlag, siger Theis 
Raaschou Andersen.

Det første forsøg med denne type veje startede i 2018 ved et børnehus, hvor en 50 meter lang klimavej 
blev anlagt i Hedensted. Indtil videre har klimavejen leveret alt den energi, som det nærliggende børnehus 
har skulle bruge.

Klimavejen baner vejKlimavejen baner vejKlimavejen baner vejKlimavejen baner vej

Klimavejen viste så positive resultater, at man opskalerer projektet med en version 2 af klimavejen, altså 
Termovejen.

I projektet vil forbrugerne koble sig på termonettet og gennem deres egne varmepumper kunne få leveret 
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bæredygtigt varme og køl.

- Termovejen har et stort potentiale på landsplan og understøtter den grønne omstilling, hvor vi i Danmark 
har forpligtiget os til at udfase de fossile brændsler senest i år 2050. Det har der især i de områder, som 
ikke dækkes af fjernvarmenettet, og hvor beboerne typisk får leveret deres energi gennem et olie- eller 
pillefyr. Her kan Termovejen i samspil med et termonet levere et bæredygtigt decentralt fjernvarmenet til 
beboerne, siger Theis Raaschou Andersen.

Forskningschefen ser derfor store perspektiver i denne energiløsning. Han påpeger, at Danmark i forvejen 
har stor erfaring med kollektive varmesystemer, og det kan bruges til at komme i front i forhold til at udnytte 
varme- og kølepotentiale i de øverste jordlag.

- Projektet er et fantastisk eksempel på konkret sektorintegration. Her er der nemlig tale om 
regnvandshåndtering, opvarmning og køling i én kollektiv løsning. Det kræver kun vand og jord, som vi har 
alle steder. Jeg håber, at politikkerne er opmærksomme på løsningen i de igangværende 
klimaforhandlinger, siger han.

I august blev projektet sendt i udbud. Det skal indføres i et nyt, mindre boligområde ved 
Vestergårdsmarken i Hornsyld mellem Horsens og Vejle. Derfor håber Theis Raaschou Andersen på, at de 
nye huse hurtigt bliver solgt, så projektet kan komme i gang.
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Hver 10. elev mister adgangsbilletten til at komme ind 
på en ungdomsuddannelse 

  DR P1 Morgen 6.05 
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Artikel id: e7e8888e 

 

--- Autogenereret tekst ---

Hvert år dumper 500 elever i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik og dermed mister knap 
hver 10 elev adgangsbilletten til at komme ind på en ungdomsuddannelse de 5000 elever både elever på 
frie grundskoler efterskoler og folkeskoler det skriver politiken på baggrund af analyse fra dansk industri 
som også viser at der er store kommunale forskelle go morgen andreas rasch-christensen godmorgen 
forsknings og udviklingschef ved professionshøjskolen via university college hvor alvorligt ser du på at 
klappe parti elev dumper folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik jamen det er alvorligt fordi 
elever fordi det er sådan over de senere år har man simpelthen strammet op i forhold til hvad der skal til for 
at komme ind på ungdomsuddannelserne både på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser 
det vil sige at hvis man ikke består dansk og matematik så kan ikke komme ind umiddelbart på nogen af 
delene så det lå jo de unge mennesker i forhold til deres videre færd så det er ret alvorligt ikke et nyt 
fænomen men det er alvorligt hvorfor dumper så mange elever det helt store spørgsmål det er som sagt 
ikke et nyt fænomen man kan sige at vi ikke formåede at bryde med det man populært kalder den negative 
sociale arv altså der er nogle grupper som kommer fra ressourcesvage hjem hjemme har vanskeligheder 
ved at støtte op omkring de unge menneskers skolegang og derfor har de nogle større udfordringer alle 
mulige andre de kan nogle faglige udfordringer også mange der har sociale udfordringer så fuldstændig 
rigtigt der kommunale forskelle der er store kommunale forskelle vi kan også se at der er nogle kommuner 
hvor der er en større gruppe af ressourcesvage familier jamen de har det svært år efter år efter år og derfor 
skal man sætte en mere målrettet de steder måske nogle andre indsatser end man gør i en kommune som 
hørsholm som ikke har de store problemer med vil de sige at langeland kommune for eksempel 21 % af 
eleverne som ikke består de 2 fag så i hørsholm som nævnt er det kun 2 % vil det sige at man kan 
simpelthen ikke sige at de kommuner hvor der er mange som familier som ikke har så mange ressourcer til 
at hjælpe deres børn og unge i skolen der er mange der dumper er det så enkelt ja den korte udlægning 
af historien det er meget meget stor del af forklaringen på det her det er simpelthen at man man har en 
masse ressourcesvage familier familier har vanskeligheder ved at støtte omkring deres børns skolegang og 
det gør det vanskeligt for dem lige fra start til slut så at sige når vi godt ved det underligt nok sådan det har 
været i nogle år hvorfor er der ikke nogen der hjælper de her børn sådan så man kan sige at de får den 
hjælp som deres forældre måske ikke i stand til at give dem det endnu et godt og vigtigt spørgsmål kan 
man sige jamen der er jo blev de kommunale forskelle alligevel afgørende fordi man kan se en kommune 
som kalundborg jamen der er ikke noget der tyder på at man ikke har uddannet læreren og der ikke noget 
der tyder på at man ikke investerer nok i skolerne men mænd kan man må man sætte ind med nogle af de 
indsatser som for eksempel ved virker i forhold til nogle af de elevgrupper for eksempel ved at have flere 
voksne i undervisningen nogle voksne lærere eller pædagoger der kan understøtte de her børns faglige 
udfordringer simpelthen flere voksne til at håndtere eleverne så kan andre kommuner som langeland hvor 
man ikke har uddannet lærer nok endda klart må man sætte noget efter videreuddannelse eller med nogen 
andre greb så ikke det samme greb man ligesom kan bruge i forhold til alle kommuner der er selvfølgelig 
noget man kan bruge på tværs men det kræver en anden form for kommunal handlerum i forhold til de 
skoler de har mærker og så skal kommunen selvfølgelig vide hvad har udfordringer hvorfor er vi lykkes 
med det her og hvordan kan vi sætte ind i forhold til håndteret men andreas christensen som også var inde 
på så så er det jo ikke noget nyt fænomen lad os prøve at se som historisk på det tilsvarende tal så vi for 
fem år siden og der har været foretaget jeg ved ikke hvor mange forskellige kunstgreb og krumspring 
politiske år omkring skolen i de seneste mange år så hvorfor er det endnu ikke lykkedes og rette op på det 
her men du siger jo netop selv foretaget mange forskellige politiske krumspring der kan man sige der 
ingen quick fixes på det nok når der en indsats blev afløst af en ny som alle isoleret set kan være 
velmenende altså indholdsmæssigt var der nogle velmenende ting skolereform ny regering kommer til at 
bløde op på nogle af tingene igangsætter en præmiepulje i forhold til nogle investeringer nogle udsatte 
skoler ja alt kan være udmærket men det skal til over en længere periode og det skal forankres i skolens 
dagligdag man kan ikke have intensive læringsforløb turbulens forløb som fungerer i et halvt år det skal 
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kunne forandres i skolens dagligdag derfor er det så nogle indsatser som måske nogle flere voksne der 
var udfordringer fokus på at de skal have noget ekstra støtte noget ekstra hjælp som en del af den daglige 
undervisning fane ekstra noget der kommer i perioder afløses af noget nyt hvad er det så der konkret skal 
ske fra politisk hånd ja jeg tror der skal en anden grad kommunale handlefrihed til så man siger nogle 
steder vil det for eksempel da det kræver nok nogle ekstra ressourcer hvis du skal gå ind og sige vi sætter 
nogle flere voksne i undervisningen så kræver det nogle nogle yderligere investeringer på det område i en 
anden kommune kræver nogle investeringer i at nogen vi skal have flere uddannede lærere i de kommuner 
uddannede lærere der kan dække fane og nogle andre steder kan det være et bedre skole-hjem 
samarbejde vi skal have sparket døren ind til hjem og havde fortalt forældrene hvor vigtigt at støtte op 
omkring det her giv os noget hjælp til den støtte at hente i kommunen så der kan være forskellige indsatser 
rundt omkring men der er nogle indsatser som virker vi ved at det er godt at have flere voksne på nogle af 
de elevgrupper og give noget ekstra faglig støtte vi ved at efter behandlingen undervisning fordi 
elevgrupper voldsomt afgørende skal noget feedback i forhold til hvad de selv skal gøre bedre for at 
komme videre så der er også nogle indsatser som virker helt generelt men sådan nogle kommunale 
forskelle lad mig lige spørge ind til lægernes arbejde metodefrihed vi havde besøg i studiet går ad nye ud 
den nyvalgte formand for danmarks lærerforening gordon ørskov madsen han glæder sig over den 
arbejdstidsaftale lavet nu er noget lys for enden af deres tunnel i hvert fald han mener at politikerne 
besinder sig overlader mere beslutningskraft til skoleledere skolelærere og hvor meget betyder hvad der 
foregår inde i klasselokalet i forhold til det her det fuldstændig afgørende at man kan sige at den banale 
regnestykke egentlig altid starte hos lærerne og pædagogerne i skolen skolen selvfølgelig men start 
derude sige hvordan kan vi støtte op omkring de kan levere den bedst mulige undervisning hvis vi gør det i 
sig det er den bedste garanti for at sikre at også de her elever faktisk formår at komme igennem 
folkeskolens afgangsprøve så det er selvfølgelig noget med nu i forhold til de nye lokale aftaler skal indgås 
sikre at lade pædagoger har det nødvendige handlerum det betyder ikke at der skal stilles krav det skal de 
skal bare have muligheden for at realisere de krav det betyder at man skal støtte op omkring undervisning 
så tæt på undervisningsområdet muligt ser du også noget lys i tunnelen ligesom lære nye lærerformand 
gør ja det jeg mener helt klart at det er det afgørende for hele folkeskolen at vi har fået den aftale mellem 
danmarks forladt lærerforening kl som skal munde ud i at man får nogle gode forhåbentlig bedre lokale 
aftaler rundt omkring det vil bringe men der er altså også vigtigt at sige jamen der er også nogle elever 
grupper derude som vi er nødt til at levere nogle ekstra indsatser i forhold til og det kræver altså noget 
særligt opmærksomhed da det godt generelt set for hele folkeskolen får de lokale aftaler med nogle 
steder skal der ekstra tid sagde andreas rasch-christensen taske nej selv tak forsknings og udviklingschef 
ved professionshøjskolen skolen via university college.

Aktører: 
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Studerende skriver bacheloropgaven tæt på 
potentielle arbejdsgivere 
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Oliver Pirchert redaktionen@dagbladetholstebro.dk 

 

 Artikel id: e7e8874c  

For første gang har Nupark, der er samlingsstedet for iværksættere og rådgivningsvirksomheder i 
Holstebro Kommune, fået fast besøg af studerende. Seks kommende bygningskonstruktører skriver deres 
bachelor-eksamen i erhvervsparken.

Holstebro: Den 24-årige handelsstudent, Kathrine Villadsen, er efter nytår færdig med at studere til 
bygningskonstruktør.

Hun arbejder på sit afsluttende projekt om certificering af bæredygtighed i byggeriet. I den forbindelse er 
hun rykket væk fra skolen og hjemmet for at løse opgaven.

Kathrine Villadsen har sammen med fem medstuderende nemlig lejet et studielokale i erhvervsparken, 
Nupark, i Holstebro.

Vi skulle nok også have siddet 20 i samme rum på skolen med støj og andre gener.

Her sidder de ved hver sin computer og arbejder med hver sin opgave, mens de støtter og sparrer med 
hinanden. De hjælpes også ad med at bevare disciplinen, så de møder ved otte-tiden hver morgen og 
arbejder igennem hele dagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det er første gang, Nupark har besøg af et helt hold studerende, fortæller presse- og 
kommunikationsansvarlig Helle Heiselberg, der håber, at omgivelserne kan give de studerende fornyet 
energi.

Mere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgaven

Den 26-årige bådebygger Peter Mikkelsen er sikker på, at fællesskabet gør, at de studerende præsterer 
bedre. Hans projekt drejer sig om brandteknisk dokumentation.

- Når en af os har været til vejledning hos på skolen, så fortæller vi videre til de andre, hvad vi har fået af 
tips, siger Peter Mikkelsen.

På grund af corona-situationen så VIA University College i Holstebro helst, at eleverne skrev opgaven et 
andet sted end i skolens bygninger.

- Vi skulle nok også have siddet 20 i samme rum på skolen med støj og andre gener, siger den 25-årige 
tømrer Peter Glud, der i opgaven beskæftiger sig med byggefugt.

De seks studerende betaler samlet 200 kroner om ugen for at leje lokalet - inklusiv kaffe. De kan spise i 
Nuparks kantine og har mulighed for at sætte sig med sammen med potentielle arbejdsgivere.

Professionsbachelor-uddannelsen til bygningskonstruktør tager tre og et halvt år.
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For første gang har Nupark, der er samlingsstedet for iværksættere og rådgivningsvirksomheder i 
Holstebro Kommune, fået fast besøg af studerende. Seks kommende bygningskonstruktører skriver deres 
bachelor-eksamen i erhvervsparken.

Holstebro: Den 24-årige handelsstudent, Kathrine Villadsen, er efter nytår færdig med at studere til 
bygningskonstruktør.

Hun arbejder på sit afsluttende projekt om certificering af bæredygtighed i byggeriet. I den forbindelse er 
hun rykket væk fra skolen og hjemmet for at løse opgaven.

Kathrine Villadsen har sammen med fem medstuderende nemlig lejet et studielokale i erhvervsparken, 
Nupark, i Holstebro.

Her sidder de ved hver sin computer og arbejder med hver sin opgave, mens de støtter og sparrer med 
hinanden. De hjælpes også ad med at bevare disciplinen, så de møder ved otte-tiden hver morgen og 
arbejder igennem hele dagen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det er første gang, Nupark har besøg af et helt hold studerende, fortæller presse- og 
kommunikationsansvarlig Helle Heiselberg, der håber, at omgivelserne kan give de studerende fornyet 
energi.

Mere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgavenMere ro til opgaven

Den 26-årige bådebygger Peter Mikkelsen er sikker på, at fællesskabet gør, at de studerende præsterer 
bedre. Hans projekt drejer sig om brandteknisk dokumentation.

- Når en af os har været til vejledning hos på skolen, så fortæller vi videre til de andre, hvad vi har fået af 
tips, siger Peter Mikkelsen.

På grund af corona-situationen så VIA University College i Holstebro helst, at eleverne skrev opgaven et 
andet sted end i skolens bygninger.

- Vi skulle nok også have siddet 20 i samme rum på skolen med støj og andre gener, siger den 25-årige 
tømrer Peter Glud, der i opgaven beskæftiger sig med byggefugt.

De seks studerende betaler samlet 200 kroner om ugen for at leje lokalet - inklusiv kaffe. De kan spise i 
Nuparks kantine og har mulighed for at sætte sig med sammen med potentielle arbejdsgivere.

Professionsbachelor-uddannelsen til bygningskonstruktør tager tre og et halvt år.

Side 31 af 32Genereret af  / Infomedia, 28. september 2020

http://woview.infomedia.dk/?url=https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/studerende-skriver-bacheloropgaven-t%C3%A6t-p%C3%A5-potentielle-arbejdsgivere&OpointData=b6dee1a8538219e5180fa79dcacdb0d4JmlkX3NpdGU9MjQ5MzY1JmlkX2FydGljbGU9NjczOTkmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg==
http://woview.infomedia.dk/?url=https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/studerende-skriver-bacheloropgaven-t%C3%A6t-p%C3%A5-potentielle-arbejdsgivere&OpointData=b6dee1a8538219e5180fa79dcacdb0d4JmlkX3NpdGU9MjQ5MzY1JmlkX2FydGljbGU9NjczOTkmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg==


Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig 
aftale med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-
genfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende. 

VidereformidlingVidereformidlingVidereformidlingVidereformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, 
tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens 
egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia. 

Side 32 af 32Genereret af  / Infomedia, 28. september 2020


