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Unge bliver klar til at komme videre
I GANG: Center for
Specialundervisning
har gode resultater med tilbuddet
180 grader. På det
seneste hold er fem
ud af otte unge ude
af kontanthjælp og
videre i enten job
eller uddannelse.

Af Jeanette Bremer Nielsen
og Per Vagnsø
SLAGELSE: Center for Specialundervisning (CSU) i
Slagelse har opnået rigtig
gode resultater med tilbuddet 180 grader, hvor unge
mennesker under 30 år, der
befinder sig langt fra det ordinære uddannelses- og jobmarked, kommer tilbage på
sporet. Af de otte deltagere
på det seneste hold er de fem
nu videre i job eller uddannelse.
- Vi får de gode resultater,
fordi vi følger de unge helt
tæt, siger Kristin Arnøy

Det er vigtigt at pointere, at det ikke nødvendigvis er de faglige krav, der er barrieren, men kravene der
stilles i de sociale sammenhænge og til kommunikationen, siger Kristin Arnøy Larsen fra CSU.  Privatfoto
Larsen, der er kognitiv terapeut i 180 grader.
Jobcentret visiterer de
unge mennesker, som er
endt på kontanthjælp. På
CSU får de undervisning,
som gør dem klar til at over-

komme de barrierer, der
tidligere har stoppet dem i
deres liv.

Nederlag i bagagen

Mange af de unge har flere
nederlag i bagagen. De er

droppet ud af flere uddannelser eller er stoppet i jobs,
fordi de ikke magtede kravene. Andre er slet ikke kommet i gang.
- Det er vigtigt at pointere,
at det ikke nødvendigvis er

de faglige krav, der er barrieren, men kravene der stilles i de sociale sammenhænge og til kommunikationen.
Det arbejder vi så med her,
siger Kristin Arnøy Larsen.
Ifølge hende er opskriften
på succesen kombinationen
af undervisning, individuelle samtaler og praktik.

så de kan fastholdes i uddannelsen eller i jobbet.
Efter et halvt år med undervisning bliver de nye
strategier sat på prøve. Gennem et halvt års praktik får
de unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet eller en uddannelse og
med sig selv.

Mønstre skal ændres

Vigtigt at følge dem

Gennem
undervisningen
bliver de unge opmærksomme på, hvilke mønstre de
har, og hvordan de kan ændre de mønstre, som ikke er
hensigtsmæssige. Da undervisningen foregår i grupper,
kan man både lære at forstå
sig selv bedre, men også andre.
- Det kunne for eksempel
være, at man har svært ved
at være sammen med kollegerne i pauserne, fordi man
ikke ved, hvad man skal
sige. Det ender med, at man
undgår de situationer, og
måske slet ikke dukker op
på arbejdet eller på uddannelsen, siger Kristin Arnøy
Larsen.
I stedet arbejder de unge
med at finde ud af, hvorfor
de reagerer, som de gør, og
de lærer at bruge andre strategier og tænke anderledes,

På sidelinjen står underviseren fra CSU. Hun følger op
på, om det går, som det skal
i praktikken, og om der sker
fremskridt.
- Det er vigtigt, at vi følger dem, også når de er i
praktikken. Det er her, den
endelige prøve står, og der
må vi ikke slippe dem. Man
kan sige, at alle de øvelser
og strategier, vi har øvet i
undervisningen, skal blive til konkrete erfaringer i
praktikken. Og her skal de
støttes, så det bliver en positiv oplevelse, og de mærker,
at de godt kan, siger Kristin
Arnøy Larsen.
- Så får de også mod på og
lyst til at komme videre herfra, og det er jo målet, tilføjer hun.
Det hold, der netop har afsluttet forløbet, var det fjerde af slagsen.

Alternativ undervisning giver
unge mod på uddannelse
UDDANNELSE: 29
ledige unge fra
Jobcenter Slagelse
har netop gennemført et intensivt og
lidt alternativt forløb, der har betydet,
at hele 26 af dem nu
har søgt ind på eller
er kommet i gang
med en uddannelse.

SLAGELSE KOMMUNE: For
mange unge er skoletiden
fyldt med gode oplevelser,
men for andre er det desværre en langt større kamp
at klare en hverdag med
undervisning. For ikke alle
passer lige godt ind i det
etablerede uddannelsessystem. Et projekt startet af
Jobcenter Slagelse har sat
sig for at hjælpe en gruppe
på 29 af disse unge ved at
tilpasse undervisningen til
deres individuelle behov.

- Der findes ikke en facitliste over mennesker. Alle har
forskellige måder at lære
på, og det forsøger vi at tage
højde for i undervisningen.
På den måde kan vi ruste de
unge med de personlige og
sociale kompetencer de har
brug for, til at fortsætte i et
normalt uddannelsesforløb,
forklarer Lars Reedtz Kristensen, der er chef for skole
og uddannelse i det private
læringsfirma True North.
De har stået for at udvikle
forløbene, som er blevet kørt
i samarbejde med medarbejdere fra Jobcenter Slagelse,
VUC Vestsjælland, og UU.
Af de 29 unge, der startede
i projektet, har 26 nu søgt ind
på eller er allerede kommet i
gang med en uddannelse.

Trygge, uformelle rammer

De unge har selv bestemt,
hvad de ville have undervisning i på hvilke tidspunkter.
Det eneste krav har været,
at de unge skulle nå alle undervisningsgange i fagene,
inden de sluttede forløbet.
Og så har der været lagt
vægt på at skabe mere uformelle rammer, end man normalt møder på uddannelserne.
- Det har været et trygt og

rart sted at komme, hvor
man har turde være sig selv
og være ærlig om, hvad man
kan og ikke kan. Det har været godt, at man blandt andet
selv kunne styre, om man
ville være sammen med
andre eller lidt alene, siger
Camilla Balken, som netop
har afsluttet sidste hold og
nu vil tage uddannelsen som
SoSu-hjælper.
For hende har projektet
gjort en verden til forskel.
- Jeg føler i høj grad, at
jeg kan tage de ting, jeg har
lært, med videre. Og så er
det dejligt at have fundet ud
af, hvad jeg vil, så jeg kan
komme videre. Så behøver
jeg heller ikke længere sidde
derhjemme i sofaen og være
kedelig, siger Camilla Balken.
Medarbejderne
fra
Jobcenter Slagelse, UU og
VUC Vestsjælland har under forløbet stået for mere og
mere af undervisningen. På
den måde har medarbejderne også fået nye kompetencer og arbejdsmetoder, som
de fremover kan bruge i arbejdet med at få de unge fra
offentlig forsørgelse og over
i uddannelse.
kjaer

Camilla Balken er en af de 29 unge ledige, der har været igennem et helt nyt undervisningsprojekt på
Jobcenter Slagelse. Nu ved hun, hvad hun vil, og vil søge ind på uddannelsen som SoSu-hjælper. 
Pressefoto

