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Forældre afgør unges uddannelse
Skriv en kommentar til avisen om synspunkterne i artiklen. Er det rigtigt,
at forældre afgør de unges uddannelsesvalg?
I diskussionen skal du inddrage egne erfaringer og tanker om valg af
uddannelse.
Giv din kommentar en rubrik.
JYLLANDS-POSTEN INDLAND 13.08.13 kl. 23:45

Gymnasieeleven Veronika Schultz siger, at hendes vejleder i folkeskolen aldrig præsenterede hende
for andre muligheder end det almene gymnasium. De talte sammen i 15 minutter, hvor vejlederen
kiggede på hendes fine karakterer og spurgte, hvilket gymnasium hun gerne ville ind på. Foto: Lars
Krabbe.
AF Morten Vestergaard
Formanden for Danmarks Vejlederforening erkender, at danske unge ikke bliver vejledt godt nok til
at vælge en ungdomsuddannelse.
Langt de fleste danske unge har forstået, at de bør tage en ungdomsuddannelse, men noget tyder på,
at de ikke får den rigtige hjælp, når de skal vælge uddannelse efter folkeskolens 9. klasse.
En undersøgelse blandt 1.700 gymnasieelever, som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har
foretaget, viser, at hver fjerde ikke følte sig klar til at vælge uddannelse, og kun få svarer, at det er
en vejleder, der har hjulpet dem med at træffe deres valg.
I stedet er forældrenes råd afgørende, hvilket bekræftes af flere eksperter i vejledning.

Indflydelsen er et problem
Men forældrenes indflydelse er et problem, da forældrene ikke har overblik over
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. De sender derfor ofte deres børn i retning af det almene
gymnasium frem for en erhvervsuddannelse, lyder det fra bl.a. Helene Valgreen, formand for
Danmarks Vejlederforening. Hun erkender, at eleverne i dag ikke bliver udfordret nok af
vejlederne.
»Vi rykker os ikke, og vejledningen fungerer ikke godt nok i dag. Vi vejledere har i gennemsnit 20
minutter til hver elev, men da vi skal koncentrere os om de to-tre stykker i hver klasse, der er mest i
tvivl om, hvad de vil, betyder det, at mange blot kommer ind til vejlederen og bliver spurgt: Har du
besluttet dig? Og hvis de har et svar, som ofte er det almene gymnasium, går man videre til den
næste,« siger vejlederformanden.

En tilståelsessag
Agnete Vienberg, der er formand for Danske Skoleelever, genkender, at elever ikke bliver udfordret
i deres valg. »Hvis du har gode karakterer, bliver du anbefalet gymnasiet, og er du bogligt svag,
hedder det erhvervsskolen,« siger elevformanden.
For Mette With Hagensen, formand for forældreforeningen Skole og Forældre, er der tale om en
tilståelsessag.
»En rød hue var noget ganske særligt, da vi forældre selv gik i skole, og det ønsker vi, at vores børn
skal have.«
Undervisningsminister Christine Antorini (S) siger, at regeringen vil præsentere et udspil om
vejledningen i folkeskolen i løbet af efteråret. Regeringen har desuden bebudet et udspil om
erhvervsuddannelserne, som skal rette op på, at stadig færre tager en erhvervsuddannelse.
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