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Kapitel 1 – Be Ready projektet

Beskrivelse af projektet
Projektet har til formål at producere en model af værktøjer, der involverer og motiverer unge 

mennesker i alderen 14+ med henblik på at minimere et tidligt skolefrafald (ESL). Dette ses som 

et svar på den fælles europæiske udfordring, der er identificeret og beskrevet i "Europa 2020" og 

som sigter imod at minimere arbejdsløshed blandt unge og reducere et tidligt skolefrafald.  Be-

hovet for disse tiltag er også blevet identificeret på et lokalt niveau ud fra projektpartnernes egne 

erfaringer med hensyn til mangel på opdateret kvalitetsmateriale, som motiverer og støtter unge 

mennesker, der er i risiko for et tidligt skolefrafald (ESL). Dette indebærer også information om 

tilgængelige muligheder i Europa. Behovet er identificeret på lokalt-, nationalt- og EU-niveau.

Specifikke områder under projektet er:

 y Indledende og kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejdere: Et stærkt og velorgan-

iseret vejledningssystem, der har til formål at styrke vejledningen af unge og sikre, at de er 

opmærksomme på forskellige uddannelses- og karrieremuligheder samt ansættelsesudsigter.

 y  At udvikle undervisningsforløb, rådgivnings- og vejledningsmetoder som giver unge menne-

sker både personlig, social og praktisk støtte i forhold til livsduelighed og karrierekompetenc-

er. Materialet vil identificere forskellige vejledningsmetoder - herunder mentorordning og 

coaching.

 y  Samarbejde med det globale arbejdsmarked: Det udviklede materiale vil synliggøre mulighed-

er, som unge mennesker kan gøre brug af på det globale arbejdsmarked. Partnernes netværk 

og de repræsenterede ideer og materialer vil blive vurderet i forhold til, om de er praktisk an-

vendelige.

Projektet vil involvere 800 unge mennesker, som er i risiko for tidligt skolefrafald (ESL) og 165 

professionelle (lærere, vejledere/karrierekonsulenter), som vil blive trænet i at identificere og 

støtte unge mennesker, der er i risiko for ESL.

Projektplanen udvikles som et nøgleværktøj, der definerer og driver aktiviteterne. Projektplanen 

er underopdelt i arbejdspakker, hvor hver partner har klart definerede roller og ansvar for at nå 

målet inden for tidsrammen. Projektet vil vare to år fra december 2015 til december 2017. Imple-

menteringen af projektet og udviklingen af "intellektuelle outputs" involverer: 

 y  Projektstyring igennem hele projektet.

 y  Undersøgelse af eksisterende materiale og pædagogik i forhold til at forhindre ESL - herunder 

fokus på nuværende effektiv praksis og udvælgelse af eksisterende materialer og metoder i 

partnerlandene.

 y  Udvikling af nye materialer i relation til vejledning/karriererådgivning og aktiviteter for unge 

mennesker for at øge deres motivation og beskæftigelsesmuligheder. Der vil være et særligt 

fokus på at sikre, at mulighederne på tværs af Europa er inkluderet i materialet.

 y  Tilpasning og oversættelse af materialer: Efter aftale vil materialerne blive tilpasset og over-

sat til fire sprog i forhold til partnerskabet.

 y  Indledende afprøvning og vurdering af materialer og metoder på omkring 15 undervisere og 

karrierekonsulenter/vejledere samt 200 unge mennesker. Afprøvningerne vil blive evalueret 

ved brug af standardformularer, der er udviklet ved ”Be Ready Kick-off”-mødet.
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 y  Kvalitetsvurdering af materialerne inden for hvert partnerland. Hver partner vil holde en 

workshopdag med henblik på at diskutere testresultaterne, kvaliteten af materialerne og plat-

formens funktionalitet og anvendelighed.

 y  Revidering og fremvisning af materialet: Resultaterne og feedback fra workshopdagen vil 

blive præsenteret ved ledelsesmødet i Bulgarien. Det tilpassede materiale vil blive gjort 

tilgængelig for undervisere og vejledere/karrierekonsulenter samt unge mennesker i partner-

landene.

 y  Endelig opdatering af materialet. Afslutningsvist vil der være seminarer og workshopdage i 

partnerlandene, hvortil vigtige europæiske og nationale interessenter vil blive inviteret.

Resultatet vil inkludere:

 y  En metode til at kunne identificere unge mennesker, der er i risiko for ESL.

 y  Træningsmanualer, der indeholder materialer og aktiviteter for unge mennesker, der er i 

risiko for ESL.

 y  Et uddrag af principper og procedurer for høj praksisbaseret kvalitet i erhvervsuddannelserne 

i Europa.

 y  En model for udvikling og styrkelse af netværket mellem grundskoler, erhvervsuddannelser, 

videregående uddannelser og arbejdsmarked.

 y  800 unge mennesker og 165 undervisere vil afprøve de udviklede materialer og metoder.

 y Et fælles europæisk partnerskab af organisationer, der arbejder efter samme målsætning i 

forhold til at reducere et tidligt skolefrafald (ESL).

Resultatet vil kunne måles i forhold til variable succeskriterier - fra at enkelte elever/studer-

ende, som deltager i pilotprojektet, udvikler selvtillid og karrierekompetencer samt opnår mo-

tivationen til at blive på uddannelsen og dermed får adgang til karrieremuligheder. Succeskrit-

erierne i forhold til medarbejdere er at øge deres viden om og opmærksomhed på tilgængelige 

muligheder i Europa, og dermed ruste dem til at støtte de unge mennesker i at gribe mulighed-

erne i lande inden- og uden for EU’s grænser.
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Projektpartnere:

London Borough of Hammersmith &  
Fulham (LBHF)

Salford Foundation Ltd 

Universidade de Lisboa – Facultade de Motricidade 
Humana (FMH)

New Bulgarian University (NBU)

VEJLE KOMMUNE: UU Vejle – Youth Guidance Centre

Ealing, Hammersmith & West London College

The Estoril Higher Institute for Tourism  
and Hotel Studies (ESHTE) 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves

School 127 Ivan Denkoglu

For yderligere information se link (LINK)

https://www.lbhf.gov.uk/
https://www.lbhf.gov.uk/
http://www.salfordfoundation.org.uk/
http://www.fmh.ulisboa.pt/
http://www.fmh.ulisboa.pt/
http://www.nbu.bg/en/about-nbu/new-bulgarian-university
http://www.vejle.dk/
http://www.wlc.ac.uk/
http://www.eshte.pt/
http://www.eshte.pt/
http://www.azevedoneves.pt/
http://www.127sou.com/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/presentation-of-parners-with-links-to-description-on-our-website/
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Kapitel 2 - Udsatte unge – risikoindikatorer

Definition af "Early School leaving/ESL” (tidlig afbrydelse af skole- og/eller uddannelses-

forløb”): 

ESL er en betegnelse for unge mennesker, der forlader skole, uddannelse og praktik uden kom-

petencegivende kvalifikationer og ikke længere deltager i uddannelse eller praktik. Begrebet 

”at droppe ud” refererer ofte til afbrydelse af skole og/eller uddannelse i utide -  f.eks midt på 

skoleåret. At afbryde skole og/eller uddannelse kan ske på alle tidspunkter af året og for alle al-

dersgrupper (EC, 2013). 

Risikoindikatorer hos unge, der er i risiko for tidlig afbrydelse af skole/uddannelse: 

Tidlig afbrydelse af skole/uddannelse er ofte resultatet af en række sammensatte, individuelle, 

uddannelsesmæssige, geografiske og socioøkonomiske faktorer. Ofte er der tale om en sammen-

sat proces og ikke om en enkelt udløsende faktor eller indikator, som alene ligger til grund for 

afbrydelsen. 

På trods af forskelligheder mellem de europæiske lande er andelen af unge mænd, der forlader 

skole eller uddannelse før tid, højere end andelen af unge kvinder. 

Øget opmærksomhed på indikatorer hos unge i risikogruppen for tidlig afbrydelse af skole-/ud-

dannelsesforløb, er det første skridt på vejen til at forebygge afbrydelse. I den forbindelse spiller 

professionelle medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne og andre, som har med unge at gøre, 

en nøglerolle i forhold til at spotte de tidlige tegn på vigende deltagelse samt de øvrige indika-

torer på, at en ung er i risiko for tidlig afbrydelse. Det er på trods af de tidligere nævnte sam-

mensatte og individuelle årsager, muligt at identificere en række fællestræk hos unge i risiko-

gruppen.

TIDLIG AFBRYDELSE -  risikoindikatorer: Deltagelse, adfærd og holdning: 

 y  Fravær.  

 y  Manglende interesse for uddannelsesforløbet 

 y  Lavt fagligt udbytte og faglig udvikling. 

Læringsmiljø, helbred og trivsel 

 y  Indlæringsvanskeligheder og andre indlæringsbarrierer 

 y  Følelsesmæssige - og personlighedsmæssige problematikker 

 y  Usundt læringsmiljø 

Familie og sociale forhold: 

 y  Udkantsområder 

 y  Etniske og kulturelle forhold 

 y  Socioøkonomiske forhold 

 y  Familiemæssige forhold 

 y  Omgangskreds - netværk

Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold:  

 y  Uddannelsessystemets opbygning 

 y  Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 

 y  Problemer med omstilling og overgange  

De nævnte indikatorer stammer fra analyser foretaget af EU og OECD og dækker bredt såvel geo-

grafisk som aldersmæssigt. 
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Risikoindikatorer for tidlig afbrydelse af uddannelsesforløb

Fravær Fravær dækker over unge mennesker der udebliver 

fra skole eller praktik, herunder en række adfærds-

mønstre, såsom højt og vedblivende fravær, sko-

letræthed og pjækkeri. 

Indikatorer Uddybning

Manglende interesse for uddannelses-

forløbet 

Manglende motivation og engagement samt ad-

færdsmæssige problemer. 

Fravær Lavt fagligt udbytte og faglig 

udvikling

Problemer med at tilegne sig fagligt udbytte på ker-

neområder som læsning, skrivning og matematik. 

Indlæringsvanskeligheder og andre 

indlæringsbarrierer

Følelsesmæssige - og personlighedsmæs-

sige problematikker 

Usundt læringsmiljø 

 

Udkantsområder 

Etniske og kulturelle forhold 

F.eks. ADHD, autisme, fysiske handicaps, nedsatte 

kognitive kompetencer samt andre specifikke in-

dlæringsbarrierer såsom ordblindhed. 

F.eks. angst, depression, stressrelaterede symptom-

er, andre psykiske traumer, misbrug o.l.  

Mobning eller dårlige relationer mellem elever og 

undervisere.

Områder med ringe muligheder for uddannelse og 

kollektiv transport. Der er en højere andel af unge 

i udkantsområder som afbryder deres uddannelse. 

Ligeledes er andelen af unge der afbryder deres 

uddannelse højere i afsides områder med høj arbe-

jdsløshed.

I nogle etniske grupper og miljøer kan holdningen 

til beskæftigelse, uddannelse og livsstil have effekt 

på andelen af unge der afbryder deres uddannelse 

tidligt. 

Til gruppen med etnisk betingede barrierer hører 

både nytilkomne personer samt personer født af 

personer med anden etnisk baggrund end be-

boelseslandet.  Det skal understreges, at anden 

etnisk baggrund end beboelseslandet ikke nød-

vendigvis betyder, at der er en risiko for tidlig 

afbrydelse af en uddannelse. Den højere andel af 
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afbrudte uddannelser i gruppen med anden etnisk 

baggrund end dansk, kan skyldes de socioøkon-

omiske udfordringer denne gruppe generelt står 

overfor.

Socioøkonomiske forhold. F.eks. lav husstandsindkomst, forældrenes uddan-

nelsesbaggrund, generelle sociale barrierer, unge 

der har, eller er i kontakt med de sociale myn-

digheder, herunder anbragte børn. 

Familiemæssige forhold Ustabile familieforhold og livsstil, opvokset med 

enlige forældre, husspektakler, fysisk eller psykisk 

hæmmede forældre kan øge risikoen for en tidlig 

afbrydelse af uddannelse eller praktik.  

 

Andre forhold, såsom forældre-barn relationen og 

forældrenes involvering i unges uddannelse kan 

have indflydelse på om barnet færdiggør en uddan-

nelse.  

Omgangskreds - netværk Den unges omgangskreds kan have indflydelse på 

færdiggørelsen af uddannelse (f.eks. en omgang-

skreds i kriminelle-, ghetto-, radikale politiske eller 

religiøse miljøer). 

Uddannelsessystemets opbygning Ufleksible uddannelsesforløb med tidlig special-

isering og fastholdelse af eleverne på den valgte 

specialisering, samt manglende støtte og vejled-

ning i forbindelse med valget, kan bidrage til højere 

frafald.  

 

Fastholdelse af eleverne på en valgt specialisering 

kan hænge sammen uddannelsessystemets opbyg-

ning. 

 

Generelt vil en tidlig specialisering, der opdeler 

eleverne for tidligt i uddannelsesforløbet, have 

en negativ indflydelse på de elever der vælger 

en uddannelsesretning, der ikke lever op til deres 

forventninger og potentialer. 
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Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsfor-

hold 

Arbejdsmarkedsforhold kan også have en ind-

flydelse på unges frafald. F.eks. vil en højkonjunktur 

med høj beskæftigelse, have en pull-effect på unge, 

da de vil have let ved at opnå beskæftigelse på 

arbejdsmarkedet. Der opleves ligeledes en push-ef-

fect ved lavkonjunktur.  

Et regionalt arbejdsmarked med sæsonbetonet 

arbejde kan ligeledes i perioder have en push- og 

pull-effect forhold til unges deltagelse i uddan-

nelsesforløb. 

Problemer med omstilling og overgange Manglende støtte og vejledning omkring overgan-

gen fra undervisning til praktik kan have en negativ 

betydning i forhold til frafaldet på en uddannelse.  

På samme måde kan omstillingen fra en uddan-

nelse med mødepligt til en ny uddannelse uden 

mødepligt vise sig at være en udfordring for en 

række unge. 

Regionale faktorer af risikoindikatorer 

Selvom de risikoindikatorerne er paneuropæiske er der regionale forskelle i Europa. Hvert partnerland 

har identificeret indikatorer der er signifikante i deres region. 

For yderlig information om regionale faktorer ift. udsatte unge – risikoindikatorer se link

http://beready-emanual.dk/da/index.php/indicators-pan-european/
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Kapitel 3 – Bedste praksis og erfaringer

Introduktion og metoder
Situationen hvad angår forudsætningerne for en vellykket overgang fra uddannelse til arbejds-

markedet i Europa ser ikke lys ud. Ifølge Europakommissionen er der 70 millioner europæere, 

som mangler de fornødne grundlæggende boglige færdigheder så som at kunne læse og skrive, 

og mange har ligeledes dårlige talmæssige og digitale færdigheder, der bevirker, at de er særligt 

udsatte i forhold til tidligt skolefrafald (ESL- early school leaving), arbejdsløshed, fattigdom og 

social marginalisering. 

For at håndtere denne situation blev en ny dagsorden med fokus på nødvendige færdigheder i 

Europa ("A New Skills Agenda for Europe", "EC, 2016b") udmøntet i juni 2016 med henblik på 

at sikre, at mennesker udvikler beskæftigelsesparathed - herunder færdigheder til at varetage 

deres job med henblik på at sikre konkurrenceevne og vækst i de forskellige europæiske lande. 

Der er 10 konkrete foranstaltninger, som støtter gennemførelsen af denne dagsorden over de 

næste to år:  1) en færdighedsgaranti, som sikrer at folk har et minimumsniveau af grundlæg-

gende færdigheder; 2) en gennemgang af European Qualifications Framework (europæisk kval-

ifikationsrammeaftale), 3) et samarbejde om digitale færdigheder og job, som sigter mod at  

bringe forskellige parter sammen, navnligt fra uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet for at 

fremme adgangen til grundlæggende digitale færdigheder; 4) Blueprint for Sectoral coopera-

tion on Skills/en perspektivplan for sektorsamarbejde om færdigheder for at opnå en forbedring 

af færdighedsforståelse og tage fat på de manglende færdigheder på visse arbejdssområder; 5) 

a Skills Profile Tool for Third Country Nationals/ et værktøj med en færdighedsprofil for tred-

jelandes statsborgere til at fastslå, hvilke færdigheder der haves og behøves af asylansøgere, 

flygtninge og andre migranter; 6) en gennemgang af Europass Framework/ europas rammeaf-

talen; 7) fremme af faglig uddannelse og praktik/ erhvervsuddannelse (Vocational Education and 

Training-VET);  8. en gennemgang af Recommendation on Key Competences/ anbefalingen om 

nøglekompetencer med særligt fokus på udvikling af færdigheder i forbindelse med iværksætteri 

og innovation; 9) et system til at bringe folk med afsluttet eksamen til at få en klarere forståelse 

af, hvordan akademisk uddannede klarer sig på arbejdsmarkedet; og 10) effektive måder til at 

nedsætte hjerneflugt. 

Inden for denne ramme sigter dette papir mod at fastlægge de eksisterende bedste praksisser 

i udvikling af færdigheder i hvert af de fire partnerlande, som indgår i Erasmus+ Key Action 2, 

School Education Strategic Partnerships project Be Ready – Life Skills and Career  Development : 

Helping Young People Progress into Success /Vær klar - Livsfærdigheder og karriereudvikling: at 

hjælpe unge til at opnå succes  (2015-1-K01-KA201-013739). 

Dette projekt koordineres af London Borough Hammersmith and Fulham (UK) sammen med 

partnere fra fire forskellige lande i Europa: i Portugal – Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

do Estoril (ESHTE), Faculdade de Motricidade Humana, Ulisboa (FMH-UL) og Agrupamento de 
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Escolas Dr. Azevedo Neves (AGAN); i Bulgarien – New Bulgarian University (NBU) og 127th Ivan 

Denkoglu School; i Danmark - UU Vejle Kommune (VK); og i UK – Ealing, Hammersmith and 

West London College (EHWLC) og Salford Foundation (SF). 

Hovedprioriteterne i dette projekt omfatter: Vejledning og materiale til skolerne  i forhold til at 

håndtere tidligt frafald og kunne tage bedre hånd om ugunstigt stillede unges (over 14 år) behov 

i de forskellige faser af deres uddannelsesmæssige forløb; udvikling af erhvervsuddannelse med 

praktik  (VET) af  høj kvalitet; styrkelse af uddannelse og praktikmuligheder for undervisere og 

personale, der arbejder med unge. Behovet for dette projekt er blevet identificeret af partnerne 

på grundlag af manglen på tidssvarende materialer af høj kvalitet målrettet unge, der risikerer 

at falde ud af uddannelsessystemet, materiale som kan motivere og støtte unge, og som omfatter 

oplysning om de muligheder, der står til rådighed i EU.

Dette forskningspapir udgør det første resultat (01) af ovennævnte projekt. "Bedste praksis" 

som fremlagt i dette papir søger at støtte og rådgive unge med særlige behov, så de klarer over-

gangen fra skole til faglig uddannelse/ beskæftigelse og omfatter karriererådgivning/vejledning 

med særligt fokus på beskæftigelse og praktikmuligheder i hele EU. Den forskning, der ligger til 

grund for dette notat, blev ledet af Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) og 

støttet med bidrag fra London Borough Hammersmith and Fulham (LBHF),  Bulgarian University 

(NBU), ESHTE, Faculdade de Motricidade Humana – Universidade de Lisboa og UU Vejle.  Dette 

resultat er imidlertid ikke altomfattende, og der er mange andre praksisser, der kunne have 

været inddraget. 

Udover enighed om en fælles fastlagt forståelse af hvad 'god praksis' er og betyder, omfattede 

forberedelsen af dette forskningspapir fastlæggelse og definition af nøglebegreber, som var af 

betydning for at styre valget af de vedtagne praksisser. Disse begreber, som især var baseret 

på en fælles forståelse defineret af EU's organisationer var: karriereråd/rådgivning/vejledning, 

coaching, virksomhedernes sociale ansvar (corporate social responsibility CSR), tidligt skolefra-

fald eller "droppen ud", iværksætteri, mentorordning, bløde kompetencer, faglig uddannelse og 

praktik (vocational educational training-VET), indplacering i arbejde, søgen efter arbejde/job og 

udsatte eller ugunstigt stillede unge.

For yderligere information om “Metodik valgt til fastsættelse af bedste praksis” se link:

See the E-manual (LINK)  

Bulgarien 
Bedste praksis fra Bulgarien sigter mod at udvikle livs- og fagkundskaber for unge, bestem-

melser om et bedre vejledningssystem og  mod at hindre tidligt frafald fra uddannelsessys-

temet, indebærer at der sørges for kompenserende uddannelse for unge, der er faldet fra tidligt, 

forbedring af kvaliteten af undervisning og praktik i skolerne i det bulgarske uddannelsessystem 

gennem faglig uddannelse af de kommende motiverede lærere i skoler i underpriviligerede re-

gioner, forbedring af kvaliteten i erhvervsuddannelse, udvikle et vejledningssystem på skolerne, 

http://beready-emanual.dk/da/index.php/introduction-and-methods/


16

tilvejebringelse af kompenserende uddannelse til analfabetiske voksne (folk med tidligt skolefra-

fald) og praktik samt lige adgang til uddannelse for børn med særlige uddannelsesbehov (Special 

Education Needs, SEN). 

 

Undervis for Bulgarien eller 'Zaedno v chas' (Score: 100/100) 

Dette er et lokalt projekt på nationalt niveau, som begyndte i 2010 og stadig kører. Det er rettet 

mod skolebørn (fra 1. til 12. klasse) med underpriviligeret baggrund og understøttes af America 

for Bulgaria Association. Projektets mål er at sikre alle bulgarske børn adgang til kvalitetsuddan-

nelse ved at uddanne kompetente og ambitiøse medarbejdere til at blive motiverende lærere og 

ledere i det bulgarske uddannelsessystem, så de kan motivere eleverne til at udvikle deres per-

sonlige potentiale så godt som muligt. 

URL: http://zaednovchas.bg/ 

Et system til karrierevejledning i uddannelser eller ”A System of Career Guidance in School Ed-

ucation” (Score: 100/100) 

Dette er et nationalt projekt under det Bulgarske Uddannelses Ministerium, som er finansieret 

af ” the European  Social Fund”, det aktive program ”menneskelig ressourceudvikling "(Human 

Resources Development, som startede i 2012 og stadig er aktivt nu i sin 2. fase). Det var støttet 

af mange nationale  medievirksomheder og elektroniske medier. Det er målrettet skolebørn på 

alle årgange (fra 1 til 12. klasse) og har til hensigt at forbedre deres erhvervsmæssige træning, 

lige så vel at forøge deres muligheder for at få arbejde ved at udvikle et effektivt system for erh-

vervsmæssig rådgivning og karrierevejledning i skole- og uddannelsessystemet, skræddersyet til 

elevens alder, kognitive evner  og behov samt afspejle  behovene på arbejdsmarkedet. 

URL: http://orientirane.mon.bg  

Lærer- og universitetsstuderende i praktik eller 'Studentski i uchenicheski Praktiki' 

Score:97/100) 

Dette er også et lokalt projekt på nationalt niveau, som har involveret 61.000 universitets- og 

lærerstuderende mellem 2013 og 2015 med støtte fra Bulgariens Undervisningsministerium. Pro-

jektet sigtede mod at forbedre kvaliteten af grundskole, erhvervsuddannelse samt videregående 

uddannelse gennem en bedre balance mellem teori og praksis i løbet af de generelle og akade-

miske studier ved at give de studerende muligheder for faglig praktik og ved at indrette uddan-

nelsen, så den opfylder arbejdsmarkedets behov, og således hjælper de studerende med at finde 

beskæftigelse  umiddelbart efter afsluttet eksamen. Yderligere prøvede projektet at skabe bære-

dygtige mekanismer for arbejdsgivere, så de kan rekruttere unge specialister, der har opnået 

praktiske færdigheder og kompetencer i arbejdet i deres praktikperioder. 

URL: http://praktiki.mon.bg/sp/ 

Inkluderende undervisning eller Vkljuchvashto obuchenie Score:88/100) 

Dette projekt, som er støttet af det bulgarske undervisningsministerium og den europæiske so-

cial fond ”Human Resources Development” sigter mod at skabe et støttende miljø, der muliggør 

lige adgang til uddannelse for børn med indlæringsvanskeligheder og forældrestøtte.  Det blev 

gennemført fra 2012 til 2015 i 23 byer med syv forældreforeninger og NGO'er, og hovedmålgrup-

 http://zaednovchas.bg
http://orientirane.mon.bg   
http://praktiki.mon.bg/sp/  
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pen var børn med indlæringsvanskeligheder (SEN); børn med indlæringsvanskeligheder i skole-

alderen og ressourcelærere, psykologer, taleterapeuter og andet støttepersonale. 

URL: hhtp://vkluchvasto.mon.bg  

Take Two Europe (Score:85/100) 

Dette projekt forløb som et partnerskab mellem Hammersmith and Fulham Education Business 

partnership, Salford Foundation i UK, HUMAK University of Applied Sciences i Finland og School 

127 Ivan Denkoglu i Bulgarien. Projektet løb over to år fra oktober 2012 til oktober 2014, og dets 

hovedformål var at forbedre chancerne i livet for unge (over 14 år) ved at udvikle deres kommu-

nikationsfærdigheder. Partnerskabet sigtede mod at opnå dette ved at støtte skolefolk i at tage 

kontakt til virksomheder for at udvikle arbejdsrelaterede læringsaktiviteter for unge. Disse aktiv-

iteter var udformet, så de øgede de deltagende unges kommunikationsfærdigheder og forberedte 

dem til arbejdsmarkedet. 

URL:http://www.taketwopartnership.com/  

For yderligere informationer om “Bedste Praksis -Bulgarien” se link (LINK)  

Danmark 
De fem bedste praksisser, som er blevet fastlagt i Danmark, fokuserer på udvikling af færdighed-

er særligt inden for erhvervsuddannelse ved bl.a. at bringe det almindelige uddannelsessystem 

nærmere på erhvervsskolerne. 

 

Fra Bænken til Banen (Score 88/100) 

Dette var en praksis med et lokalt sigte udviklet mellem 2013 og 2015 for unge mellem 15 og 17 

år, som ikke var rustede til at deltage i det almindelige skolesystem og som er interesserede i at 

spille fodbold. Målet var at sikre en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen og 

hindre frafald, samt at styrke og udvikle de unges sociale og personlige færdigheder. Specifikke 

delmål var at skabe relationer mellem unge og voksne for at udvikle de unges personlige netværk 

og skabe venskaber. I 6 timer om ugen spillede de unge fodbold sammen med en træner og nogle 

af topspillerne fra FC Fredericia. Udover fodboldtræningen var spillerne mentorer for de unge og 

havde individuelt fokus på hver af dem. De bevarede kontakten, indtil den unge startede på ung-

domsuddannelse og opbyggede et nyt netværk.

 URL: http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/fra-baenken-til-banen/2-ind-

hold/216-projektbeskrivelse-fra-baenken-til-banen

Brobygning til uddannelse (Score:87/100) 

Dette var et et-årigt projekt (2013-2014) til gavn for unge og voksne mellem 18 og 30 år, der 

sigtede mod at integrere disse i en erhvervsuddannelse. Praksissen blev udviklet på en erh-

vervsskole og indeholdt praktisk uddannelse på erhvervsskoler samt virksomhedsaktiviteter. 

Deltagerne fik en uddannelsesmentor under projektet, som også sikrede, at de unge ikke faldt 

fra. Projektet hjalp omkring 3.000 unge i gang med en uddannelse og hindrede frafald. 

URL: http://star.dk/om-star/publikationer/2016/evaluering-af-brobygning-til-uddannelse.aspx

http://beready-emanual.dk/da/index.php/bulgaria-2/
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/fra-baenken-til-banen/2-indhold/216-projektbeskriv
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/projekter/fra-baenken-til-banen/2-indhold/216-projektbeskriv
http://star.dk/om-star/publikationer/2016/evaluering-af-brobygning-til-uddannelse.aspx
http://star.dk/~/media/STAR/Files/Servicemenu/Publikationer/2016/Evaluering_af_Brobygning_til_Uddann
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Brobygning på erhvervsskoler  (Score: 84/100) 

Dette var et to-årigt projekt (2012 – 2014) rettet mod unge på 13 til 16 år i folkeskolen, deres 

forældre og lærere på erhvervsskoler. Denne praksis var landsdækkende, og det generelle sigte 

var at sikre en god overgang fra grundskolen til erhvervsskolerne og hindre frafald. De kom-

mende elever og deres forældre fik derfor et bedre kendskab til erhvervsskolesystemet før 

forløbet startede, og lærerne på erhvervsskolerne og grundskolerne opnåede et bedre kendskab 

til institutionernes undervisningsmetoder, pædagogik og forskellige kulturer.  

URL: https://www.ucviden.dk/portal/files/45524177/Forbedret_overgang_til_EUD.pdf

Unge på tværs/ kursusforløb (Score: 83/100) 

Dette var et kort projekt (maj – juni 2014), som var rettet mod unge (fra 16 til 19 år), der stop-

pede i deres uddannelsesforløb og dermed ikke gennemførte en ungdomsuddannelse. Det ge-

nerelle sigte var at få flere unge til at gennemføre deres uddannelse. Som særlige mål overve-

jede man i denne praksis at inddrage nye vejledningsmetoder for unge med særlige behov. Med 

projektet ønskede man at give disse unge mulighed for at komme i praktik i en virksomhed med 

særlig støtte før, under og efter via samtaler med en studievejleder. 

URL:http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/uu-nordvestsjaelland-virksomhedssa-

marbejde/

Youth Lab – Unge uddannelsesambassadører – på gadeplan (Score: 83/100) 

Dette projekt blev udviklet igennem to år (2011 – 2013) og var rettet mod unge på 15 – 25 år i 

boligområder med væsentlige sociale og økonomiske problemer. Det generelle mål var at øge an-

tallet af unge under uddannelse og hindre frafald. De unge uddannelsesambassadører inviterede 

derfor unge, som allerede var i uddannelsessystemet til et seminar, hvor de lærte, hvordan man 

skriver et CV, de fik et godt kendskab til uddannelsessystemet  og træning i personligt lederskab, 

herunder hvordan de skulle kommunikere deres personlige uddannelsesvej. 

URL: https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge/

tidligere-indsatser/indsatser-2003-2014

For yderligere informationer om “Bedste Praksis -Danmark” se link (LINK)  

England 
De fem bedste praksisser i forhold til hindring af tidligt frafald fra skolen, som man har fun-

det frem til UK, dækker følgende områder: udvikling af bløde færdigheder, mentorordninger, 

forbedring af ansættelsesparathed, støtte til familierne og strategier for tilbagevenden til skolen. 

 

Time for Change/ Tid til forandring (Score 98/100) 

Tid til forandring er et partnerskab mellem Salford Foundation og London Boruogh Hammer-

smith and Fulham, som sigter mod at håndtere problemer med at fastholde de 16+- årige og 

forbedre deres oplevelse af overgangen ved at forbedre deres resultater og kvalifikationer, særligt 

for de unge som er i risiko for at dumpe og afbryde skole eller praktik. Programmet samarbejder 

med repræsentanter fra arbejdsmarkedet for at skaffe struktureret og tilpasset støtte til unge på 

https://www.ucviden.dk/portal/files/45524177/Forbedret_overgang_til_EUD.pdf 
http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/uu-nordvestsjaelland-virksomhedssamarbejde/ 
http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/uu-nordvestsjaelland-virksomhedssamarbejde/ 
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge/tidligere-indsatser
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge/tidligere-indsatser
http://beready-emanual.dk/da/index.php/denmark-2/
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11. til 13. klassetrin (15-19 årige) og støtte dem i at træffe studie- og karrierevalg, og det løb fra 

januar 2014 til marts 2016. De unge, der var udvalgt til programmet, blev alle af programkoordi-

natorerne på deres skole vurderet til at være i risiko for at falde fra uddannelsen og således hver-

ken være under uddannelse, i beskæftigelse eller i praktik. 

URL: www.taketwopartnership.com 

Take two (Score:93/100) 

Dette var et projekt, som sigtede mod at støtte elever fra 6. til 9. klasse ved at give dem bedre 

færdigheder i at tale og lytte, så de kunne overvinde ugunstige omstændigheder og blive udrustet 

til arbejdslivet. Projektet blev udviklet både i Vestlondon og Salford samtidig, og samarbejdet 

blev udnyttet til fordel for de unge. Take Two var rettet mod mellemskoleelever, som havde 

mistet interessen for skolen og deres uddannelse af en række grunde, særligt de elever for hvem 

sprog og kommunikation var et problem. Disse elever  blev udvalgt af Take Two skolekoordina-

toren til at deltage i alle aspekter af projektet ud fra specifikke udvælgelseskriterier relateret til 

for eksempel  unge, som var i fare for at stå uden uddannelse og beskæftigelse, som havde lav 

selvfølelse, manglede selvtillid og var i fare for at forlade skolen uden kvalifikationer, som havde 

læseproblemer, ringe kommunikationsfærdigheder og lav motivation. 

URL: www.taketwopartnership.com  

Stride Out /Gør fremskridt (Score:89/100) 

Stride Out er et Shropshire Youth og Shropshire Council projekt. Projektets mål er at forbedre de 

unges færdigheder, så de bliver mere ansættelsesparate ved at give oplysninger, råd og vejled-

ning for unge, der er svære at nå. Dette er et pilotprojekt rettet mod 12 unge, som hverken er 

under uddannelse, i beskæftigelse eller i praktik. De unge tilbydesbeskæftigelsesforløb, så de kan 

nå deres fulde potentiale og hindringer i forhold til læring og beskæftigelse fjernes. Projektet er 

et 12-ugers innovativt og motiverende forløb, der har til formål at hjælpe de unge til at lykkes 

og tro på sig selv. Programmet giver de unge arbejdserfaring og støtte til personlige, sociale og 

beskæftigelsesmæssige færdigheder med inddragelse af mentorer. 

URL: https://shropshire.gov.uk/early-help/practitioners/the- early-help- offer-provision- 

of-early- help-

services/shropshire-youth- s-information- advice-and- guidance-iag/

Shropshire Projektet  (Score:82/100) 

Shropshire projektet er udviklet i partnerskab mellem Shropshire Council og Barnardo's, en 

britisk velgørenhedsorganisation, der blev skabt i 1866, som tager sig af sårbare børn og unge, 

og som er rettet mod at støtte de unge sammen med deres familier, så de får noget ud af uddan-

nelsen. Projektets målgruppe er unge fra 5 til 19 år i dette område, der hovedsagelig er præget af 

landbrug, unge, der har familie og andre vanskeligheder, der hindrer dem i at lære. Programmet 

yder tidlig indgriben og forebyggende indsats centreret om støtte til familierne. Et primært mål 

er at hindre skoleafbrydelse. Dette skete gennem arbejdet med de unge og deres familier sam-

tidig med andre indsatser og i samarbejde med skolerne, idet man benyttede en bred vifte af 

færdigheder og metoder for at løse de problemer,  der måtte være, som afleder de unge fra deres 

https://shropshire.gov.uk/early-help/practitioners/the- early-help- offer-provision- of-early- help-
https://shropshire.gov.uk/early-help/practitioners/the- early-help- offer-provision- of-early- help-
https://shropshire.gov.uk/early-help/practitioners/the- early-help- offer-provision- of-early- help-
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uddannelse. Gennemsnitligt tog indsatsen seks måneder for en ung, men sommetider var der 

behov for et længerevarende forløb 

URL:www.barnardos.co.uk  

Leeds REACH (Score: 80/100) 

Leeds REACH (Reaching Educational Achievement through Challenge – Opnåelse af uddan-

nelsesresultater gennem udfordringer) er en frivillig græsrodsorganisation, der hjælper unge, 

som har vanskeligheder i det almindelige uddannelsessystem. Projektet sigter mod at støtte unge 

uden skoleforløb og hjælpe dem til at vende tilbage til uddannelsessystemet. Projektet udvikler 

måder, hvorpå frafald på skolen kan mindskes, hvordan skolegang kan fremmes og skjulte tal-

enter hos disse unge kan opdages. 

URL: www.inspireleeds.com  

For yderligere informationer om “Bedste Praksis - England” se link: (LINK)

Portugal 
Udvalget af bedste praksisser i Portugal fokuserer særligt på indsatser, der har til formål at 

forhindre tidligt frafald fra skolen, indsatser med fokus på udvikling af bløde færdigheder og på 

iværksætteri ved at give unge redskaberne til at skabe deres eget firma eller virksomhed. Uddan-

nelsesområder med prioriteret indsats eller Territórios Educativos de Intervencao 

Prioritária (TEIP) (Score: 94/100) 

Dette program er blevet udviklet af Undervisningsministeriet i 1996 og sigter mod at fremme 

lige adgang til uddannelse og succes for elever, der er i risiko for skoleafbrud  og social margin-

alisering ved at tilpasse skolen til de specifikke behov i lokalsamfundet i hvert enkelt geografisk 

område, hvor det udvikles, gennem organisatoriske foranstaltninger, passende strategier tilpas-

set specifikke målgrupper og brug af materielle og menneskelige ressourcer for at sikre de vilkår, 

som skaber succes på uddannelsesområdet. 

URL: http://www.dge.mec.pt/teiphttp://www.dge.med.pt/sites/default/files/EPIPSE/despacho 

normativo 20 2012.pdf  

 

RESLEA – Reduction of Early School Leaving of Young People /Nedsættelse af antallet af unge, 

der falder fra skolen i utide   (Score: 88/100) 

Dette var et to-årigt europæisk projekt (2012 – 2014), der blev udviklet af forskellige partnere, 

herunder Portugals Katolske Universitet, og som var målrettet elever på 15 til 19 år, som gik på 

grundskole- og erhvervsuddannelsesniveau. 

Målet med RESLEA projektet var at udvikle en innovativ arbejdsmodel og værktøjskasser, som 

kunne anvendes i forskellige lande og læringsmiljøer for at nedsætte antallet af unge, der falder 

fra skolen i utide i de fire partnerlande: Portugal, Ungarn, Slovenien og UK. 

URL: http://www.reslea.eu/index.php/en/  

 

http://beready-emanual.dk/da/index.php/england-2/
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Academia CV – Capacitar e Valorizar eller Academia CV – Styrkelse og Valorisering 

(Score:84/100) 

Dette igangværende projekt, som blev skabt af Fundacao Cidade de Lisboa, virker til fremme for 

pædagogisk og social støtte til udsatte børn og teenagere, som især er i risiko for tidligt frafald 

fra skolen. Dette gøres gennem et netværk af frivillige i forskellige aldre, der fungerer som tu-

torer/ mentorer for disse unge. Hovedmålene med dette projekt, som er udviklet på lokalt niveau, 

er at øge de udsatte elevers motivation og skolemæssige succes ved at fremme deres personlige 

og sociale udvikling og øge deres præstationer i skolen, at forbedre de sociale og pædagogiske 

færdigheder hos universitetsstuderende, som fungerer som tutorer/ mentorer for yngre studer-

ende, og at styrke unge og ældre (nemlig forældre) til aktivt medborgerskab. 

URL: http://www.fundacaocidadedelisboa.pt/areas-de-intervencao/em-portugal/academia-

cv-capacitar-e-valorizar  

A Empresa eller Firmaet (Score 82/100) 

Dette program, som er udviklet af Junior Achievement Portugal (junior præstationer Portugal), 

er rettet mod elever fra grundskolens ældste klasser (15 til 21 år), og det ansporer eleverne til 

at skabe og håndtere et lille firma i løbet af skoleåret. Dette gøres med hjælp af en lærer og en 

frivillig fra arbejdsmarkedet, og eleverne går igennem alle faserne i oprettelse og udvikling af en 

virksomhed – fra oprettelsen af virksomhedsplanen til salg af et produkt eller tjenesteydelse. I 

hver fase erhverver de specifikke styrings- og iværksætterfærdigheder, som er af grundlæggen-

de betydning for deres fremtidige profession. 

URL: http://japortugal.org/

DNA Cascais – Entrepreneurial Schools /Iværksætterskoler (Score:75/100) 

Dette projekt er udviklet af Cascais Kommune sammen med Science for you, Junior Achievement 

Portugal, StartIUPI, Universidade Europeia og Microsoft, og det er rettet mod unge mennesker 

fra 8 til 18 år fra Cascais kommune. Det fokuserer på udvikling af elevernes personlige og faglige 

færdigheder, navnlig udvikling af iværksætterfærdigheder til skabelse af deres egen virksomhed 

på grundlag af teamwork, kreativitet, problemløsning og ansvar. 

Indtil videre har 267 lærere og 18.325 elever fra 46 skoler nydt godt af dette initiativ. 

URL: http://www.dnacascais.pt/en/entrepreneurial-ecosystem/young-social-and-creative-en-

trepreneurship/dna-cascais-entrepreneurial-schools/

 

For yderligere informationer om “Bedste Praksis -Portugal” se link: (LINK)

http://japortugal.org/
http://www.dnacascais.pt/en/entrepreneurial-ecosystem/young-social-and-creative-entrepreneurship/dna
http://www.dnacascais.pt/en/entrepreneurial-ecosystem/young-social-and-creative-entrepreneurship/dna
http://beready-emanual.dk/da/index.php/portugal-2/
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Kapitel 4 - Værktøjer og materialer

Introduktion og metoder
Alle projektpartnere blev inviteret til at identificere deres bedste praksis og erfaringer til brug for 

unge mennesker og professionelle med udgangspunkt i 4 hovedkategorier. De 4 kategorier var:

 y Mentorskab og coaching

 y Samarbejde – uddannelse og erhverv 

 y Kreative læringsmaterialer og metoder

 y Karrierevejledningsaktiviteter og handleplaner

Materialerne blev blev udvalgt ud fra den viden og erfaring, som partnerne i projektet har fra 

deres eksisterende og tidligere praksis. Der blev indsamlet erfaringer fra alle partnerlande og 

på den baggrund lavet en lang liste af mulige materialer, som kunne inkluderes i E-manualen. 

Et skema blev udarbejdet for at sammenligne materialer på en valid måde, så overvejelser om 

værktøjet eller materialet blev eksternt evalueret, og det blev vurderet, om det var muligt at til-

passe til en anden kulturel kontekst. Dette muliggjorde en rangering af materialerne, således at 

de bedste 3 ud af 4 materialer/værktøjer fra hver af de 4 ovennævnte kategorier blev udvalgt til 

at indgå i og blive anvendt i E-manualen.

De udvalgte materialer og værktøjer blev så afprøvet på 916 unge mennesker af/med 170 profes-

sionelle, der arbejder med unge mennesker (hvilket oversteg målet sat til henholdsvis 800 unge 

mennesker og 165 professionelle). Afprøvningerne foregik i alle partnerlandene i et udvalg af 

kontekster og med et udvalg af unge i projektets målgruppe (f.eks. unge i grundskolen og unge 

som ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse). Et hovedkriterium 

for afprøvningen af materialerne var, at partnerne kun kunne teste materiale, som var blevet ud-

viklet til brug i andre lande (dette for at afprøve overførbarheden i en anden national kontekst). 

De unge mennesker, som var med i afprøvningen, skulle have mindst 3 af de risikoindikatorer, 

som er nævnt i det tidligere udarbejdede materiale ”Udsatte unge – Risikoindikatorer”.  Afprøv-

ningen af materialer og værktøjer blev udført mellem januar og juli 17.  

Tre evalueringsformularer blev designet med det mål at dokumentere og evaluere læring fra de 

afprøvede materialer og værktøjer. En evalueringsform var designet til brug af unge mennesker, 

en blev udarbejdet til professionelle/lærere/vejledere, og en blev udarbejdet til ”eksperter” (her 

projektpartnere). Formålet var at dokumentere erfaringerne fra afprøvningen af materialerne og 

værktøjerne samt der udover at dokumentere læringen udviklet i afprøvningsprocessen. Evalu-

eringsskemaerne blev alle oversat til portugisisk, dansk og bulgarsk. Online udgaver blev lavet 

i Google-formater og alle afprøvningsaktiviteter, møder og lignende blev registreret på læring-

splatformen ”Moodle”. Dette muliggjorde, at evalueringsteamet kunne analysere resultaterne af 

de afprøvede aktiviteter. 

Mentorskab og coaching

 y Peer Education – Pan European(link)

 y Netmentor(link)

http://beready-emanual.dk/da/index.php/peer-education-pan-european-testing-and-adapting/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/netmentor/
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 y Succes at School(link)

Eksempel på afprøvning og tilpasning: 

Titel på det afprøvede materiale: Peer Education Pan European 

Navn på institution, der har afprøvet materi-

alet:

Agrupomento de Escolas Dr. Azevedo Neves - 

AGAN Portugal 

Materialet er tilgængeligt på følgende sprog: Bulgarsk, dansk, engelsk og portugisisk 

Beskrivelse af målgruppen - inkl. alder og ESL-indikatorer:

Unge mennesker mellem 15-21 år (41 studerende).

De studerende, der har deltaget i aktiviteterne, er udfordrede i forhold til læring og akademiske 

færdigheder, nedsat kognitiv kapacitet og specifikke indlæringsproblemer såsom dysleksi og 

dysortografi. Der er studerende med dårlige skolepræstationer og/eller fravær. 

Nogle af de studerende er udfordrede med personlige og emotionelle vanskeligheder som lavt 

selvværd og angst, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer. Vores gruppe af studerende 

er fra socialt og økonomisk dårligt stillede områder, og de kommer fra dysfunktionelle familiefor-

hold.

Kontekst i forhold til afprøvningen - f.eks. procesbeskrivelse, antal aktiviteter, involvering af andre 

fagfolk mv:

Aktivitetsforløbet (i alt 8 sessioner) blev gennemført mellem februar og april 2017. Aktivi-

teterne blev gennemført i et klasseværelse i en faglig sammenhæng, hvor aktiviteterne kunne 

indrammes. Målet med aktiviteterne var at forbedre kommunikationsevner, sociale færdigheder, 

problemløsningskompetencer, udvikling af fremtidige jobkompetencer og selvbevidsthed. Kun én 

lærer var involveret i gennemførelsen af aktiviteterne.

Aktiviteterne underbyggede teorien, og derfor blev flertallet af studerende motiverede i forløbet. 

I slutningen af hver aktivitet blev eleverne bedt om at evaluere.

Tilpasning af materialet i forhold til målgruppe og kontekst:

Den mest markante ændring blev foretaget i forhold til at nedsætte kompleksiteten af det an-

vendte sprog. En anden forandring blev foretaget i forbindelse med målretning af aktiviteten, der 

var rettet imod de læseplaner, der skulle undervises i. Kun udvalgte dele af manualen blev brugt 

på grund af manualens omfang. I slutningen af hver aktivitet blev eleverne bedt om at evaluere.

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.2.3%20Succes%20at%20School.pdf
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Øvrige kommentarer: Det var nemt og interessant at udføre ”PEPE”-akti-

viteterne i klasseværelset. Aktiviteterne hjalp vores 

elever på forskellige måder.

Kommentarer fra fagfolk, der har af-

prøvet materialet. For flere detaljer om 

evalueringerne, se afsnittet "Evaluer-

ing".

Aktiviteten blev tilpasset, så de unge kunne identifi-

cere deres interesser i forhold til praktik og fremtidig 

beskæftigelse.

Aktiviteten blev ikke fuldt ud forstået af alle deltag-

erne på grund af manglende differentiering af tid, der 

var nødvendig for, at alle kunne svare. Papirarkene 

”cirkulerede ikke rundt” i gruppen som ønsket.

Spørgsmålene bør være mere objektive for at undgå 

en forvirrende sprogbrug.

 

Gruppen som helhed lavede ”et grupperåb”, der blev 

brugt ved opstart af aktiviteterne.

Aktiviteterne blev præsenteret med flere direkte 

instruktioner (fx blev et forbudt ord valgt af instruk-

tøren).

I ”Blind square”-aktiviteten blev der brugt toiletpapir 

til at gøre opgaven mere kompleks, og de studerende 

blev i grupperne bedt om at vælge deres egne roller i 

forhold til opgaven.

At reducere tiden i forhold til interviewaktiviteten, så 

der ikke behøves så meget direkte støtte.

For andre beskrivelser af afprøvninger og tilpasninger se link:

Netmentor link – link til emanual

http://beready-emanual.dk/da/index.php/netmentor/
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Casestudie:

Titel

Casestudie til ekstern evaluering – Be Ready Project

Navn på Be Ready-partnerinstitution

AGAN - Portugal

Baggrund

Lídia er en 18-årig studerende, der går på 11. skoleår og deltager i ”Professional Course of Geriat-

rics” (erhvervsuddannelse inden for ældrepleje). Hun havde oplevet nogle vanskeligheder i skolen, 

men efter hendes beslutning om at deltage i ”Geriatrics” har hun opnået bedre resultater, hun er 

mere motiveret og interesseret i det specifikke fagområde ”geriatri” og i skolens aktiviteter ge-

nerelt. Derfor spillede skolen en vigtig rolle i forhold til at vejlede Lídia til en erhvervsuddannelse 

med henblik på at løse de problemer, hun stod overfor og finde måder at hjælpe hende på.

Lídias modersmål er portugisisk, og hun kan også kommunikere på engelsk på et rimeligt niveau.

Familiens økonomi er stabil. Deres hus er tæt på ghettoer. I denne geografiske, økonomiske og 

sociale sammenhæng havde hun problemer i sin opvækst (lav stimulation, manglende interesse for 

skole, vold, racisme, mangel på rollemodeller m.m.).

Lídia bor sammen med sine forældre og en bror. Hendes far er 59 år, og hendes mor er 51 år. Begge 

er arbejdsløse. Hendes bror er 25 år gammel, og han arbejder i den portugisiske hær.

Familien bor tæt på Lidias bedstemor, og de hjælper hende jævnligt med daglige gøremål. Resten 

af familiemedlemmerne bor langt væk i forskellige områder af Portugal (Sintra og Porto) og Frank-

rig.

Lídia deltog i 8 aktiviteter i Be Ready-projektet (PEPE og Actvise- aktiviteter). Efter aktiviteterne 

synes hun, at det har hjulpet hende til at forbedre nogle færdigheder såsom lederskab, beslut-

ningsdygtighed og ansvar m.m.

Nu er hun i et praktikophold, og hun ledsages af den lærer, der er ansvarlig for gennemførelse af 

projektets praktikophold (læreren besøger praktikpladsen 1 til 2 gange om ugen).

Udbytte

Før Be Ready-projektet følte den studerende ubehag ved at kommunikere med sin studiegruppe og 

udtrykke sine ideer, og hun havde lav selvtillid og lavt selvværd.

Gennem projektet har hun oplevet nogle vigtige ændringer i den måde, hun takler udfordringer 

på. Hun kan nu på en mere effektiv måde igangsætte og gennemføre interessante aktiviteter med 

ældre mennesker. Projektet gjorde hende bevidst om muligheder og begrænsninger samt gav hen-

de evnen til at se egne styrker og svagheder.
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Det hjalp hende til at forbedre sin kreativitet, sit selvværd, sin selvbevidsthed samt verbal og 

ikke-verbal kommunikation. Aktiviteterne gav hende mange nye brugbare teknikker på arbejdsp-

ladsen.

Hvorfor virker det?

Mentorskab, coaching og kreative læringsmaterialer og metoder var vigtige værktøjer i udviklin-

gen af Be Ready-projektet.

Med disse værktøjer oplevedes en betydelig forbedring i selvbevidsthed, kommunikation, social 

problemløsning og fremtidige jobkompetencer (mundtlige færdigheder, beslutningstagning, leder-

skab, proaktivitet, teamarbejde m.m.).

Motivationsniveauet steg gennem projektet. Projektet tillod alle, både studerende og lærere, at 

være involverede i processen, og eleverne var ivrige efter at opdage, hvad der var næste skridt i 

projektet, fordi aktiviteterne var sjove og interessante.

Projektet tillod således, at eleverne erhvervede sig nogle vigtige færdigheder til deres fremtid. 

Mentorskab, coaching og kreative læringsmaterialer og metoder var vigtige værktøjer i udviklin-

gen af Be Ready-projektet.

Med disse værktøjer oplevedes en betydelig forbedring i selvbevidsthed, kommunikation, social 

problemløsning og fremtidige jobkompetencer (mundtlige færdigheder, beslutningstagning, leder-

skab, proaktivitet, teamarbejde m.m.).

Samarbejde – uddannelse og erhverv

 y Work Skills Booklet - link til e-manual

 y World of Work Quiz - link til e-manual

 y Take two Europe- link til e-mauna

 y Student Internship - link til e-manual.

 y Young Scientists and Editors Club - link til e-manual.

http://beready-emanual.dk/da/index.php/work-skills-booklet/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/world-of-work/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.3.3%20Take%20Two%20Europe.doc
http://beready-emanual.dk/da/index.php/student-internship/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/youth-scientists-and-editors-club/
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Eksempel på afprøvning og tilpasning: 

Titel på det afprøvede materiale: World of Work Quiz

Navn på institutioner, der har afprøvet 

materialet:

New Bulgarian University – NBU

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril – ES-
HTE Portugal 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Vejle, Dan-
mark 

School 127 Ivan Denkoglu – Bulgarien

Materialet er tilgængeligt på følgende 

sprog:

Engelsk

Dansk

Beskrivelse af målgruppen - inkl. alder og ESL-indikatorer:

NBU:

Unge på 20+, universitetsstuderende på 3. eller 4. år.

De akademiske fagområder, der indgik i aktiviteten var forskellige, men hovedsageligt relateret 

til filologi, psykologi og pædagogik. Nogle lærerstuderende forestod deres første undervisning, 

hvilket kunne være meget skræmmende for en studerende uden undervisningserfaring. Frustration 

i klasseværelset kan ofte resultere i, at studerende opgiver deres faglige uddannelse.

Nogle af de unge har sårbarheder svarende til risikofaktorerne for ESL (tidlig afbrud af skole eller 

uddannelse), der beskrives i Be Ready-projektet. F.eks. personlige eller emotionelle vanskeligheder, 

familierelaterede faktorer osv.

ESHTE: 

Målgruppe - bachelorstuderende (over 18 år) i turisme, hotel og restauration.

Selv om det ikke er så fremtrædende for studerende på højere videregående uddannelsesinstitu-

tioner, er et begrænset antal studerende i risiko for afbrud af uddannelse (ESL) – f.eks. kan de være 

økonomisk dårligt stillede, hvis de skal gå et akademisk år om; har indstillet deres studier eller er 

indvandrere og/eller tilhører en etnisk minoritet. Selvom der kan være andre ESL-indikatorer, var 

det dem, det var muligt at identificere.

UU Vejle: 

Elever i alderen 13-15 år (8. klasse) fra forskellige skoler i Vejle Kommune. Eleverne er vurderet 

ikke-uddannelsesparate pga. af manglende personlige, sociale og faglige forudsætninger. ESL-in-

dikatorerne for denne målgruppe varierer, og nogle har flere, men hyppige faktorer er: Dysleksi, 

højt fravær, familie- og/eller socioøkonomiske faktorer, mangel på motivation i forhold til skole, 

indlæringsvanskeligheder m.m.

School 127: 

Unge mellem 16-18 år.

De studerende kommer ikke fra væsentligt forskellige geografiske områder. Men nogle af dem 

kommer fra socialt dårligt stillede familier (skilte forældre, enlige forældre, indvandrere m.fl.). Få 

elever er stofmisbrugere og har en lav motivation i forhold til skole og uddannelse. De fleste stu-
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derende kommer i skole med forudfattet viden, færdigheder og forestillinger, der påvirker kommu-

nikationen mellem dem og deres lærere.

discarded a couple of questions and added  a few new questions to the employees. 

Kontekst i forhold til afprøvningen - f.eks. procesbeskrivelse, antal aktiviteter, involvering af andre 

fagfolk m.v.:

NBU:

Som nævnt ovenfor var de unge universitetsstuderende i deres tredje eller fjerde år af deres 

BA- eller MA-studier under uddannelse til sproglærere. Som led i deres studier modtager de både 

teoretisk og praktisk, skole- og praktikbaseret uddannelse. Forskellige fagfolk støtter praktikan-

terne i forhold til deres faglige vækst - f.eks. universitets-metodologer og akademiske rådgivere, 

skolementorer og jævnaldrende med en vis erfaring.

De unges motivation i erhvervsuddannelsen er anderledes. Nogle af de unge er virkelig interesse-

rede i at blive gode lærere, og det er den karriere, de har valgt for sig selv, andre gør det, fordi 

lærergerningen er et "betalt job”, de straks kan gå i gang med efter endt uddannelse.

Allerede inden projektets start blev seminarer og praktiske workshops med erfarne fagfolk organ-

iseret for praktikanterne. Formålet med disse var at give eleverne gode rollemodeller og opfordre 

dem til at lære af de bedste på området, samt reflektere over de demonstrerede aktiviteter og 

tilpasse de praktiske ideer, som gæsteunderviserne fortæller om i undervisningen. De blev også 

opfordret til at stille spørgsmål om arbejdsvilkårene i skolerne, og hvordan disse fagfolk klarer 

udfordringer på arbejdspladsen.

ESHTE: 

Aktiviteten blev gennemført på to timer inden for rammerne af Business Management-studie-

planen af to lærere. Der var to forretningsfolk, en leder og en juniorchef, der beskrev deres karri-

ereoplevelser i hotel-, restaurations- og turistbranchen og stillede sig til rådighed for elevernes 

spørgsmål.

UU Vejle: 

I samarbejde med skolerne yder UU Vejle individuel vejledning og organiserer vejledningsaktivi-

teter for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til ungdomsuddannelse. Elever i 8.,9. og 10. 

klasse skal vurderes uddannelsesparate i forhold til personlige, sociale og faglige forudsætninger. 

Når en ung er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil der blive udarbejdet en plan for, hvordan hun/

han bliver parat til at tage en ungdomsuddannelse. En væsentlig del af denne plan er at gøre den 

unge opmærksom på karrieremuligheder. Vejledningsaktiviteten World of Work Quiz understøt-

ter de unges opmærksomhed på karrieremuligheder og giver dem også mulighed for at lære om 

forskellige arbejdsidentiteter. 

I alt 33 elever fra 6 forskellige skoler i Vejle deltog i vejledningsaktiviteten ”World of Work Quiz” 

den 6. april 2017. Aktiviteten varede to timer. Eleverne blev opdelt i grupper, hvor de stillede spørg-
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smål til medarbejdere og en lærling fra 6 forskellige lokale virksomheder og institutioner i Vejle 

(i alt 10 repræsentanter, herunder social- og sundhedsassistenter, industriteknikere, plastmagere, 

detailslagter, salgsassistent og en murer).

School 127:

To møder med en journalist og en PR-medarbejder fandt sted på ”School 127” - med Maxim Behar 

og Diana Ivanova.

Formålet med aktiviteten var at give retningslinjer for, hvordan man lykkes på arbejdsmarkedet og 

forbedre CV og jobansøgning. Diskussionen var meget motiverende og opmuntrende for eleverne.

De unges motivation til at deltage i skolen ændres. Nogle af dem er interesserede i at finde en 

uddannelse/job i udlandet. Det er derfor, de har valgt fagretningen fremmedsprog.

Handlingsplanen blev brugt som et redskab i vejledningen. Formålet var at gøre overvejelser om 

uddannelse og beskæftigelse samt at sætte sig mål i livet.

Eleverne deltog aktivt og var engagerede i aktiviteterne.

Tilpasning af materialet i forhold til målgruppe og kontekst:

NBU:

I forhold til afprøvningen af Be Ready’s ”World of Work Quiz”, inviterede vi en erfaren professionel, 

en EFL-lærer, der med succes bruger en innovativ undervisningsmetode i sit arbejde med børn.

Han fortalte kort (10 min. ifølge aktivitetsbeskrivelsen) eleverne om sit job, og hvordan han imple-

menterer nye dramabaserede teknikker i klasserummet. Han gav en 30 minutters praktisk demon-

stration/simulering af tilgangen (med lærerstuderende, der påtog sig rollerne som elever i akti-

viteterne) og kun kortfattet forklarede den teoretiske begrundelse for metodens succes. Gruppen 

af lærerstuderende, der deltog i aktiviteten, var meget aktive og synligt involverede i demonstra-

tionen (nogle af dem tilkendegav, at de nu ikke længere er bange for at prøve at undervise børn. 

De havde opnået en faglig tillid i forhold til at udforske deres jobmuligheder). De kunne også godt 

lide ideen om "teori efter praksis" og at "det skal give mening".  

EFL-læreren fortalte også praktikanterne om, hvordan han var blevet lærer, og at han er blevet 

skuespiller ved at træne. Han vil ikke for noget i verden opgive sin lærergerning, fordi han finder 

arbejdet meget givende. Eleverne var forbløffede over denne udmelding. Han fortalte også om ar-

bejdsvilkårene på den institution, han arbejder for, og om de muligheder for uddannelse og praktik, 

de tilbyder.

Vi forberedte ikke spørgsmål til vores lærerstuderende, som de skulle stille til foredragsholderen 

(dvs. de skiftedes ikke til at vælge et spørgsmål fra en skål); I stedet blev eleverne inviteret til 

frivilligt at stille spørgsmål, og de var alle meget ivrige efter at formulere deres egne spørgsmål 

og stille ham nogle virkelig meningsfulde og nyttige spørgsmål. Dette gjorde det muligt for ham 

at dele meget mere jobrelaterede oplysninger med dem end hvis vi var fastlåste til udvalget af 

spørgsmål i Be Ready-aktiviteten.

Enkelte undervisere på læreruddannelsen var også til stede på seminaret og deltog i aktiviteterne 

(de har opnået større bevidsthed om, at faglig udvikling er en livslang mission), og de har også 

evalueret aktiviteten.
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ESHTE:

Nogle af spørgsmålene blev udeladt, da de ikke var relevante for aldersgruppen og branchen (tur-

ist, hotel og restauration). Fordi eleverne normalt finder det svært at henvende sig til en foredrag-

sholder foran en større forsamling, aftalte lærerne på forhånd med nogle få elever, at de skulle 

være de første til at stille spørgsmål, så andre elever herefter ville finde det lettere at deltage. 

Mange af eleverne endte med at deltage aktivt.

UU Vejle:

Vi foretog kun få justeringer med henblik på at tilpasse "World of Work Quiz" vores danske kon-

tekst. Vi udelod et par spørgsmål og lavede et par nye spørgsmål til medarbejderrepræsentanterne.

School 127:

I forhold til tilpasning af aktivitetsplanen til en bulgarsk kontekst har vi foreslået følgende:

- At give deltagerne mere frihed og fleksibilitet til at stille deres egne spørgsmål

- At kombinere spillet med diskussion mellem studerende og de inviterede virksomhedsrepræsen-

tanter.

Øvrige kommentarer: NBU:

Vi mener, at vores tilpasning af World of Work Quiz 

er mere velegnet til den målgruppe, vi arbejder med: 

modne universitetsstuderende, der allerede har valgt 

deres professionelle karriere, men som har brug for 

mere faglig viden og en vis portion tillid og inspiration 

til at fortsætte deres uddannelse.

ESHTE:

Samarbejde med erhvervslivet gennem “World of Work 

Quiz”-aktiviteten.

Kommentarer fra fagfolk, der har af-

prøvet materialet. For flere detaljer om 

evalueringerne, se afsnittet "Evaluering".

Jeg observerede eleverne, der arbejdede i grupper og 

stillede spørgsmål til medarbejderne. Det fungerede 

rigtig godt.

Quizdelen (rullende terninger) sikrede en god struktur 

i aktiviteten.

Dialogen mellem elever og de forskellige medarbej-

dere var god.

Aktiviteten kan ændres i forhold til deltagernes alder. 

Vi har kombineret quizzen med præsentation af en 

film diskussion.
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Nogle spørgsmål er ikke tilstrækkeligt tilpasset 

til aldersgruppen 13-18. Materialet blev tilpasset 

aldersgruppen 18-23.

De præformulerede spørgsmål var relevante og 

fokuserede på forskellige aspekter af arbejdslivet.

Dette seminar var en bedre udgave af BE READY 

World of Work Quiz-aktiviteten: Meget mere 

skræddersyet til universitetsstuderendes behov og 

forventninger, der er mere modne som enkeltper-

soner, i færdiggørelsen af deres faglige uddannelse 

og motiveret til at lykkes i deres karriere udvikling 

og/eller snart lykkes i et godt job.

Vores oplæg er en bedre version af World of Work 

Quiz. (for mig er originalen mere naiv og for yngre 

studerende, mens vores tilpasninger er målrettet 

mere modne og motiverede studerende, universi-

tetsstuderende, der allerede har valgt en sprogun-

dervisningskarriere). 

For andre beskrivelser af afprøvninger og tilpasninger se link:

Work Skills Booklet – link til emanual

http://beready-emanual.dk/da/index.php/work-skills-booklet/
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Casestudie:

Titel

Casestudie til ekstern evaluering – Be Ready

Navn på Be Ready-partnerinstitution   

UU Vejle, Danmark 

Baggrund

Alina er 14 år gammel, og hun går i 8. klasse. Alina er af lærere og UU-vejleder vurderet "ikke-ud-

dannelsesparat" på grund af manglende faglige, personlige og sociale forudsætninger. Hendes 

lærere beskriver hende som meget uengageret og passiv i undervisnings- og klassesammenhæng, 

og hun spiller ikke en aktiv rolle i gruppearbejde. 

Alinas modersmål er arabisk. Hun bor sammen med sine forældre og to søstre. Alina er det mel-

lemste barn. Hendes ældre søster har gode faglige færdigheder og går på gymnasiet. Alinas 

forældre har ambitioner på vegne af Alina og har også forventninger til hende.

Når en elev er vurderet ikke-uddannelsesparat til gymnasial uddannelse eller til erhvervsuddan-

nelse, er skolen, forældrene og UU-vejlederen juridisk forpligtet til sammen med den unge at udar-

bejde en plan for, hvordan den unge opnår de nødvendige færdigheder, og han/hun vil modtage 

individuel vejledning og gruppevejledning samt deltage i karrierevejledningsaktiviteter.

Alina deltog sammen med andre unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til ungdomsuddan-

nelse i gruppevejledningsaktiviteten "The Work Skills Booklet" fra Be Ready-projektet. 

1. gruppesession:

Forberedelse til introduktionskurser på ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder valg af kar-

rierelæringsmål. Karrierelæringsmålene er tre individuelle mål for hver elev. Hver elev vælger 3 

færdigheder fra en liste, som de skal have fokus på og arbejde med for at blive parate til ungdom-

suddannelse, og målet med gruppevejledningen er at gøre de udvalgte færdigheder til personlige 

karrierelæringsmål.

Alinas vil gerne udvikle karrierelæringsmålsætningerne: 

Færdigheder Karrierelæringsmål

Tro på mig selv Jeg kan deltage aktivt i klassediskussioner og komme 
med nye ideer. 

Træffe beslutninger  Jeg kan beslutte, hvilken uddannelse, jeg vil have.

Være koncentreret Jeg kan koncentrere mig om undervisningen uden at 
blive afledt af, hvad de andre elever laver. 

En uges introduktionskurser på ungdomsuddannelsesinstitutioner.
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Alina havde valgt at afprøve erhvervsuddannelse på den lokale handelsskole og STX på et lokalt gymna-
sium. Hun havde taget et billede af sine karrierelæringsmål med sin mobiltelefon, så hun kunne huske, 
hvad hun havde brug for at fokusere på under introduktionskurserne.

2. gruppesession

Refleksion og evaluering af introduktionskurserne, herunder hvordan eleverne lykkes i forhold til at 
opnå deres karrierelæringsmålsætninger.

Udbytte

Alina fortalte, at hun før introduktionskurserne havde kigget på sin mobiltelefon for at huske sine mål, 
og hun havde været meget opmærksom på karrierelæringsmålene under introduktionskurserne. Hun 
fortalte, at hun havde deltaget aktivt i undervisningen på de to ungdomsuddannelser. Hun havde slukket 
sin mobil, og hun havde fokuseret på opgaverne i stedet for sine jævnaldrende. Alina blev opmærksom 
på de nødvendige kompetencer i forhold til at få en ungdomsuddannelse. Hun tilkendegav, at det var en 
god følelse at opfylde nogle af sine mål, og at det havde ændret hendes adfærd i klassen.

Hendes lærere har også observeret en forskel i Alinas tilgang til at lære efter at have deltaget i vejled-
ningsaktiviteterne. Hun deltager nu mere aktivt i klassen og i gruppearbejde. Alina bliver ved udgangen 
af 8. klasse vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Hun skal stadig forbedre sine faglige 
færdigheder, hvis hun ønsker en gymnasial uddannelse.

Alina har ikke besluttet, hvilken ungdomsuddannelse hun ønsker. Hun overvejer et 10. klasses tilbud. 

Hvorfor virker det?

Ved at arbejde med individuelle karrierelæringsmålsætninger bliver de unge opmærksomme på de fær-
digheder, de har brug for i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse og få et job. Det hjælper 
dem at kunne gøre sig erfaringer gennem vejledningsaktiviteter som praktik, introduktionskurser og 
brobygning. De får herigennem en bedre forståelse af sig selv og deres potentiale, og samtidig kan de i 
bedste fald overføre denne læring til klasseværelset ligesom Alina gjorde.

Kontaktoplysninger

Anne Henriksen

UU-vejleder 

UU Vejle 

Mail: ahenr@vejle.dk

Phone: +45 5122 5092 

Kreative læringsmaterialer og metoder:
 y Actvise handbook - link til e-manual

 y STEM-Skills Activities - link til e-manual

 y Personal Development - link til e-manual

 y Support, Prevention and Action - link til emanual

http://beready-emanual.dk/da/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/stem-activities/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.4.3%20Personal%20development.doc
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.4.4%20Support,%20Prevention%20and%20Action.pptx
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Eksempel på afprøvning og tilpasning:

Titel på det afprøvede materiale: Personligt udviklingsprogram:

•Curious Cube

•Someone who Bingo

•Say something positive

Navn på institutioner, der har afprøvet 

materialet:

Salford Foundation - England  

Materialet er tilgængeligt på følgende 

sprog:

Engelsk

Beskrivelse af målgruppen - inkl. alder og ESL-indikatorer:

Denne aktivitet blev afprøvet med unge mennesker, der alle havde mindst en ESL-indikator samt 

medarbejdere, som arbejder med gruppen af unge.

Kontekst i forhold til afprøvningen - f.eks. procesbeskrivelse, antal aktiviteter, involvering af andre 

fagfolk m.v.:

Curious Cube:

Vi har gennemført aktiviteten med 5 unge, der alle modtager 1 til 1-mentorskab på baggrund af 

manglende deltagelse i arbejde og uddannelse. De pågældende unge er i øjeblikket hverken i 

arbejde eller praktik.

Someone who Bingo:

Vi har gennemført 5 sessioner nu. Alle sessioner har været opstart på andre aktiviteter og er derfor 

blevet brugt til indledende formål.

Say something positive:

Vi har gennemført 3 sessioner nu. Alle unge kendte de andre involverede i aktiviteten og blev der-

for opmuntrede til at give mere detaljerede og personspecifikke positive kommentarer.

Tilpasning af materialet i forhold til målgruppe og kontekst:

Curious Cube:

Der har ikke været nogen tilpasninger, da det var let at gennemføre strukturen - nogle dele var 

mere specifikke i forhold til vores unges forskellige behov.

Say something positive: 

Der har ikke været nogen tilpasninger ud over ændring af titlerne i kasserne i forhold til arbejdet 

med forskellige aldersgrupper. 
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Kommentarer fra fagfolk, der har afprøvet 

materialet. For flere detaljer om evaluerin-

gerne, se afsnittet "Evaluering".

Jeg arbejder med  unge mennesker, som måske vil 

have brug for en mere grundlæggende aktivitet 

eller længere tid til at fuldføre.

Ikke nødvendigt, men vi kunne ændre lidt for at få 

mere detaljerede svar.

For andre beskrivelser af afprøvninger og tilpasninger se link:

 y Actvise Handbook – link til emanual

 y STEM Skills Activities – link til emanual

http://beready-emanual.dk/da/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/stem-activities/
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Titel

Casestudie til ekstern evaluering – Be Ready Project 

Navn på Be Ready-partnerinstitution 

Salford Foundation, England

Baggrund

Borger A blev henvist til programmet Be Ready gennem inspiration fra ”Aspire-programmet” på 

Salford Foundation. Han er 17 år gammel og er i øjeblikket ikke i uddannelse, beskæftigelse eller 

praktik. Borger A er ofte udfordret i sociale sammenhænge, især blandt unge på hans egen alder, 

og han har svært ved at udtrykke, hvordan han har det.

Borger A er i øjeblikket i anbringelse og skal flytte til en selvstændig boform på sin 18 års fødsels-

dag. På grund af dette forsøger han nu at fokusere mere på sin fremtidige karriere og vejene dertil. 

Borger A har begrænset kontakt med sine biologiske forældre og søskende og ønsker, at dette 

forbedres, når han fylder 18 år.

Hans nuværende karrieremål er at tjene sit land i de væbnede styrker, men desværre blev han 

erklæret uegnet pga. helbredstesten, og han undersøger nu andre veje til at nå sine drømme. Den 

ene Be Ready-aktivitet "Curious Cube" tillod ham at se på alle aspekter af sit liv, og hvordan de 

passer sammen for at hjælpe ham med at nå sine fremtidsplaner og realisere det positive i hans 

liv.

Now she is now in  an internship and she has a mentorand they meet they meet  at least twice  a 

month). 

Hvorfor virker det?

Aktiviteten fungerede så godt på grund af opgavens uformelle karakter. Mange unge, som føler 

sig sårbare, ønsker ikke at tale om deres følelser - selv i lukkede rum. Aktiviteten fungerede fordi 

de unge først skulle tegne deres følelser, og det gav dem mulighed for at være mere åbne i deres 

tegninger end de ville være verbalt. 

”Curious cube” bad borger A om at tegne billeder, der relaterede sig til følgende emner; familie, 

hobbyer, en ting de kunne lide ved sig selv, noget de var stolte over, deres uddannelses-/karrier-

emål og et billede af deres fremtid. Da han først havde lavet sin terning, diskuterede vi alle sek-

tionerne mere detaljeret, som viste borger A, at der var mange positive aspekter i hans liv.

Borger A er ofte i dårligt humør og meget negativ, når han omtaler sig selv. Denne aktivitet gjorde 

det muligt for ham at se de positive aspekter af sit liv og løfte humøret.

Udbytte

Casestudie:

Uddannelses- og karrierevejledingsaktiviteter

 y Action Plan- link to emanual

 y Group Counselling and Strength Cards – link to emanual

 y Motivational Factors – link to emanual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.5.1%20Action%20plan.docx
http://beready-emanual.dk/da/index.php/group-counseling-and-sessions/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/motivational-factors/
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Eksempel på afprøvning og tilpasning:

Titel på det afprøvede materiale Motivationsfaktorer

Navn på institutioner, der har afprøvet 

materialet:

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

ESHTE, Portugal 

Ealing, Hammersmith and West London’s College-  

EHWLC, England 

Materialet er tilgængeligt på følgende 

sprog: 

Engelsk

Beskrivelse af målgruppen - inkl. alder og ESL-indikatorer:

ESHTE:

Målgruppe - 1. års bachelorstuderende (over 18 år) inden for turisme.

Selv om det ikke er så synligt på højere videregående uddannelser, viser et begrænset antal stud-

erende stadig ESL-indikatorer i forhold til at være økonomisk dårligt stillede (de kan fx modtage 

stipendium eller skal betale for deres studier), når de skal gå et akademisk år om; har indstillet 

studierne eller er indvandrere og/eller tilhører en etnisk minoritet. Selvom der kan være andre 

ESL-indikatorer, var ved disse indikatorer, det var muligt at identificere.

EHWLC:

Unge i risiko for at falde fra uddannelsen. I aldersgruppen 16-19 år på “efter 16 års”-fagkurser. 

Kontekst i forhold til afprøvningen - f.eks. procesbeskrivelse, antal aktiviteter, involvering af andre 

fagfolk m.v.:

ESHTE:

Aktiviteten blev gennemført i løbet af én session. Ingen andre fagfolk var involveret ud over lære-

ren. Aktiviteten supplerede et bestemt emne i introduktionen til Management-pensum, der beskæf-

tiger sig med Human Resources Management.

EHWLC:

To sessioner, en på college som led i en større karrierevejledningssession og en i The Lyric Theatre 

for Phoneix-studerende som en del af en morgenaktivtiet omhandlende jobparathed. 

Andre fagfolk involverer: Erhvervsrepræsentanter, karriereeksperter og lærere.

Tilpasning af materialet i forhold til målgruppe og kontekst:fagfolk m.v.:

ESHTE:

Målene med materialerne var ikke så tydelige for eleverne, så læreren var nødt til at forenkle og 

tilpasse dem. Læreren følte også behov for at give konkrete eksempler for at gøre emnerne mere 

konkrete.
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Øvrige kommentarer: ESHTE:

De studerende udviste spontan glæde og engage-

ment ved aktiviteten. 

EHWLC:

Motiverende faktorer. 

Kommentarer fra fagfolk, der har afprøvet 

materialet. For flere detaljer om evaluerin-

gerne, se afsnittet "Evaluering".

Klar overordnet introduktion til projektet, instruk-

tioner forklaret godt.

Forklaret rigtig godt.

Skal gennemtænkes og testes i praksis.

Meget motiverende.

Hovedformålet med denne aktivitet var at fremme 

positive følelser og trivsel.

Det var meget nyttigt. Jeg bruger det næste år sam-

men med mine elever.

Positivt om tillid, tiden kan vise sig problematisk.

Behov for at bruge dem i en bestemt sammenhæng, 

i betragtning af at jeg underviser ernæring, kunne 

jeg bruge den til at forstå, hvad der motiverer folk 

til forskellige typer kostvaner eller spisestrategier.

Aktiviteten skal forenkles/reduceres tidsmæssig 

(via færre muligheder).

Oprettelse af diskussionsfora og handlingsvalider-

ing.

For andre beskrivelser af afprøvninger og tilpasninger se link:

 y Handlingsplan – link to emanual

 y Gruppevejledning og styrkekort – link to emanual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.5.1%20Action%20plan.docx
http://beready-emanual.dk/da/index.php/group-counseling-and-sessions/
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Casestudie: 

Titel

Casestudie til ekstern evaluering – Be Ready Project

Navn på Be Ready-partnerinstitution 

School 127 Ivan Denkoglu – Sofia, Bulgarien

Baggrund

Maria er en 16-årig elev, der er udfordret, fordi hendes mor døde i en bilulykke. Hun oplevede 

vanskeligheder i skolen, fordi hun følte stor sorg over tabet af sin mor. Pigen ønskede ikke at følge 

undervisningen og kommunikerede ikke med sine klassekammerater. Hun isolerede sig i forhold 

til dem. Hendes præstationer i skolen blev dårligere og dårligere måned for måned. Hun havnede i 

dyb fortvivlelse og mistede lysten til at leve.   

Det var indlysende, at hun havde brug for hjælp til at blive en bedre elev og til at overvinde sorg, 

så hun kunne klare sig bedre i skolen og være mere motiveret for at studere. Derfor spillede skolen 

en vigtig rolle i forhold til at hjælpe hende med at overvinde sin sorg gennem deltagelse i projek-

tet Be Ready.

Marias familie havde en stabil økonomi. Efter Marias mors død, var hendes far også i sorg, men 

han forstod hurtigt, at han var den ansvarlige voksne, og derfor bevarede han overblikket. Da 

skolelederen kontaktede ham med henblik på at indkalde til et møde, forstod faderen, at situa-

tionen ikke var under kontrol.

Til mødet med skolelederen gav Marias far, der hedder Kiril, tilladelse til, at hans datter deltog 

i projektet Be Ready. Den 45-årige far mente, at det ville hjælpe hans datter til ikke at tænke så 

meget på morens død.

Maria deltog i otte sessioner af Be Ready-projektet. En af dem var ”STEM-aktiviteterne”. Hun 

byggede sammen med de øvrige deltagere i projektet det højeste tårn med spaghetti og skumfi-

duser.

Kirils datter og de øvrige deltagere mødte i en anden af sessionerne Maxim Behar - en af de mest 

populære personer i Bulgarien inden for journalistik, som fortalte dem om hans vej til succes - om 

hans fortvivlelse, hans håb og de forhindringer, han havde mødt på vejen til at nå sine drømme.

I endnu en session mødte Maria og eleverne i projektet en anden stor bulgarske journalist Dyana 

Ivanova, der viste dem en film om socialismeepoken i det bulgarske samfund for at fortælle dem, 

hvor vanskeligt folk levede i fortiden og for at vise dem, hvordan man skal kæmpe og overvinde 

sine udfordringer for at blive en hel person med egen individualitet. 

En af de mest betydningsfulde aktiviteter i Be Ready-projektet i Bulgarien var undervisning og 

vejledning i at skrive jobansøgninger og CV. Dette vil hjælpe eleverne i deres fremtid og deres 

karriereudvikling.

Efter sessionerne syntes Maria, at aktiviteterne hjalp hende til at forbedre nogle færdigheder, 

såsom lederskab, beslutningstagning, ansvar, matematiske færdigheder m.m. Projektet gav hende 
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også større selvværd og tillid til, at hun kunne styre sit liv med en stærk vilje og lyst til livet.

Nu er hun i praktik, og hun har en mentor (de mødes mindst to gange om måneden).

Udbytte

Før Be Ready-projektet følte eleven ubehag ved at kommunikere med gruppen og udtrykke sine 

ideer, og hun havde lav selvtillid og lavt selvværd. Gennem projektet har hun mærket nogle 

vigtige ændringer i måden, hun takler udfordringerne på. Hun kan nu på en mere effektiv måde 

igangsætte og gennemføre aktiviteter for ældre mennesker. 

Projektet gjorde hende mere bevidst om muligheder og begrænsninger samt gav hende evnen til 

at se egne styrker og svagheder. Det hjalp hende til at forbedre sin kreativitet, sit selvværd, sin 

selvbevidsthed, sin verbale og ikke-verbale kommunikation samt matematiske evner. Aktiviteterne 

gav hende mange nye brugbare teknikker på arbejdspladsen.

Hvorfor virker det?

Uddannelses- og karrierevejledning, mentorskab, coaching og kreative læringsmaterialer og 

metoder var vigtige værktøjer i udviklingen af Be Ready-projektet.

Med disse værktøjer oplevedes en betydelig forbedring i selvbevidsthed, kommunikation, social 

problemløsning og fremtidige jobkompetencer (mundtlige færdigheder, beslutningstagning, leder-

skab, proaktivitet, teamarbejde m.m.).

Motivationsniveauet steg gennem projektet. Projektet tillod alle, både studerende og lærere, at 

være involveret i processen, og eleverne var ivrige efter at opdage, hvad der var næste skridt i 

projektet, fordi aktiviteterne var sjove og interessante. Formålet var at forhindre ESL (tidlig skole-/

uddannelsesafbrud).

Projektet tillod således, at eleverne erhvervede sig nogle vigtige færdigheder til deres fremtid.

Kontaktinformationer 

Tzvetan Kostov

tkostov@yahoo.com
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Kapitel 5 – Kulturel kontekst

Vejledningssystemer og lovgivninger 
Be Ready Projektet har udarbejdet en oversigt over vejledningssystemerne i de fire partnerlande 

som en inspiration for beslutningstagere og praktikere på lokalt og institutionelt niveau. Over-

sigten beskriver vejledningssystemet i hvert af landene, typer af karriererådgivning og –vejled-

ning, som landene udbyder samt uddannelseskrav for vejledere.

Introduktion til livslang vejledning 
Ifølge Det Europæiske Råd (2004, 2008) er livslang vejledning en kontinuerlig proces, der sætter 

borgere i alle aldre og livssituationer i stand til at identificere egne færdigheder, kompetencer 

og interesser, træffe uddannelses- og erhvervsmæssige valg samt varetage egen udvikling inden 

for uddannelse, arbejde og i andre sammenhænge, hvor disse færdigheder og kompetencer bør 

tillæres og/eller anvendes. Vejledning dækker over en række individuelle og kollektive aktiviteter 

inden for oplysning, rådgivning, kompetencevurdering, mentorordninger samt undervisning i 

de kompetencer, der er nødvendige for beslutningstagning og karriereplanlægning. Det er et af 

få aktive arbejdsmarkedstiltag, der har indvirkning på udfaldet af borgeres læring (uddannelse, 

erhvervsuddannelse) og deltagelse på arbejdsmarkedet

Livslang vejledning for unge med risikoindikatorer 
Vejledning af udsatte unge består af en række ydelser, tiltag og aktiviteter, der har til formål at 

tilbyde karrierelæring og vejledning i grundskolen (forebyggende indsats), at støtte unge, der er 

i risiko for at forlade skolen for tidligt til at blive i skolen (forebyggende indsats) eller at støtte 

unge, der har forladt skolen for tidligt og hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse 

(NEET -gruppen), til at genindtræde i uddannelse, oplæring, erhvervspraktik eller beskæft-

igelse (afhjælpende indsats). Forebyggende indsats på grundskoler indbefatter karrierelæring og 

-vejledning samt udvikling af karrierekompetencer inden for og på tværs af uddannelsesforløb 

for udsatte unge. Formålet med en forebyggende indsats og intervention er tidlig indgriben og 

herunder tidlig inddragelse af skolens eller andet personale samt af vejledere med henblik på at 

spotte og arbejde med de unge, der er i risiko for at forlade skolen for tidligt. Tidlig intervention 

kan inddrage de unges familier og andre fællesskaber. Livslang vejledning som en afhjælpende 

indsats gennem vejledningscentre, arbejdsformidlinger eller socialforvaltninger kan hjælpe per-

soner, som har forladt skolen og hverken er i uddannelse eller beskæftigelse (NEET-gruppen) til 

at udnytte alle relevante informationskanaler og give individuel og skræddersyet rådgivning, så 

de unge bliver opmærksomme på forholdet mellem egne interesser, forudsætninger og vilkår på 

den ene side og lærings- og erhvervsmuligheder på den anden. Opfølgning på unge, der har for-

ladt skolen for tidligt, indbefatter desuden vejledning med henblik på at formulere individuelle 

handlingsplaner og støtte de unge i at takle delmål i en handlingsplan.
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Kilde: 
Retningslinjer for udvikling af politikker og systemer inden for livslang vejledning en refer-

enceramme for den Europæiske Union og Europakommissionen 2015.

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by- language/danish/retningslinjer-for- ud-

vikling-af-politikker-og- systemer-inden- for-livslang- vejledning-en- referenceramme-for- 

den-europaeiske- union-og-europa-kommissionen/

For yderligere specifikation af Vejledningssystemet i landene – se links:

 y Portugal – link to emanual

 y England – link to emanual

 y Bulgaria – link to emanual

 y Denmark – link to emanual

Regler og procedurer for beskyttelse af børn og unge:
Definition af beskyttelse for børn og unge

Beskrivelse af handlemuligheder, der skal sikre børns trivsel og beskytte børn imod overgreb og 

farer. 

Det dækker over:

 y Beskyttelse af børn imod mistrivsel og overgreb

 y Forebyggelse af skader på børns helbred og udvikling

 y Sikre at børn vokser op i miljøer med tryghed og omsorg

 y Handlinger der skal sikre, at børn og unge får de bedste muligheder for et godt voksenliv.

Fælles Europæiske bestemmelser 
Alle har et ansvar for at børn og unge vokser op i et trygt og sikkert miljø. Alle organisationer i 

Be Ready-projektet følger nationale regler og krav for at sikre børn og unges sikkerhed og sund-

hed. 

Indikatorer, risikoadfærd og symptomer
Fysiske overgreb 

Fysiske overgreb omfatter slag, forgiftning, skoldning og forbrænding, drukning, kvælning samt 

at barnet bliver rystet, skubbet, kastet og andre lignende fysisk skadende handlinger.

For yderligere specifikation se link.

Psykiske overgreb
Psykiske overgreb er karakteriseret ved gentagen og vedholdende psykisk misbrug af et barn, 

som risikerer at skade barnets sundhed, trivsel og udvikling. Det kan blandt andet være gentagen 

devaluering af barnet, eller at barnet forhindres i at udtrykke sine behov ved, at der “gøres grin 

med” hvad barnet siger, eller hvordan barnet siger det. Herudover hører det også til psykiske 

overgreb, når et barn er vidne til psykisk overgreb på andre – herunder alvorlig mobning (der 

også inkluderer mobning på sociale medier).

For yderligere specifikation se link.

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by- language/danish/retningslinjer-for- udvikling-af-politikker-og- systemer-inden- for-livslang- vejledning-en- referenceramme-for- den-europaeiske- union-og-europa-kommissionen/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by- language/danish/retningslinjer-for- udvikling-af-politikker-og- systemer-inden- for-livslang- vejledning-en- referenceramme-for- den-europaeiske- union-og-europa-kommissionen/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by- language/danish/retningslinjer-for- udvikling-af-politikker-og- systemer-inden- for-livslang- vejledning-en- referenceramme-for- den-europaeiske- union-og-europa-kommissionen/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/portugal-3/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/england-3/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/bulgaria-3/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/denmark-3/
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Omsorgssvigt
Omsorgssvigt er vedholdende svigt i forhold til at stimulere barnet fysisk og psykisk med alvorlig farer 

for barnets helbred og udvikling.

For yderligere specifikation se link.

Seksuelt misbrug
Seksuelt misbrug indebærer at tvinge eller lokke/snyde et barn eller ungt menneske til seksuelle 

forhold - Ikke nødvendigvis igennem brug af vold eller med barnet som bevidst deltager. Et overgreb 

kan både bestå af fysisk kontakt og ikke fysisk kontakt som f.eks. ved at lade børn se billeder af seksuel 

karakter, eller ved at opbygge en tillidsrelation online med henblik på seksuelle overgreb.

For yderligere specifikation se link.

For yderligere specifikation  af regler og procedurer for beskyttelse af børn og unge i partner landende 

se link 

 y Portugal – link to emanual

 y England – link to emanual

 y Bulgaria – link to emanual

 y Denmark – link to emanual

http://beready-emanual.dk/da/index.php/protoculs-and-procedures-portugal/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/protoculs-and-procedures-england/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/protoculs-and-procedures-bulgaria/
http://beready-emanual.dk/da/index.php/protoculs-and-procedures-denmark/
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Kapitel 6 – Netværk mellem uddannelse og  
virksomheder 

Arbejdsgivere har over længere tid påpeget, at for mange unge mennesker forlader grundskolen 

uden at have færdigheder til at indgå på arbejdsmarkedet. Projekter som Be Ready ændrer ikke 

situationen fra den ene dag til den anden, men projekter som dette kan forbedre situationen. 

Problemstillingen skal ikke kun overlades til uddannelsesinstitutioner at udbedre.  Virksomhed-

er kan involveres direkte med uddannelse så unge bliver bedre forberedte til arbejdslivet. Der er 

andre fordele for virksomhederne. Det er værd at fremhæve, at mentorarbejde kan virke både 

fornyende og tilfredsstillende for medarbejdere, der påtager sig opgaven. Mentorarbejde vil ofte 

bibringe nye ideer, som er relevante for arbejdet og arbejdspladsen, men også give en følelse af 

at have tilført noget værdifuldt til lokalsamfundet.

Hvad der gør arbejdsgiver interesseret i projektet, vil være forskelligt fra virksomhed til virk-

somhed. Nogle virksomheder har en aktiv social profil, andre har kontakt til lokale uddannelses-

institutioner, og andre er slet ikke involveret.  

I kontakten til virksomheder er der to mål: først og fremmest at få dem til at involvere sig i 

mentorprojekter og måske udbyde workshops i at lave CV og jobansøgning. Næste skridt er, at 

uddannelsesinstitutioner får tilført ressourcer, der muliggøre projektet. Muligvis kan en virk-

somhed forpligte sig med en mindre økonomisk støtte for på den måde at sikre sig, at de fuld-

fører projektet.   

Et godt råd er at kontakte lokale virksomheder. En del arbejdsgivere vil føle sig mere forpligtet 

over for uddannelsesinstitutioner i deres lokalområde og ofte vil deres børn være en del af ud-

dannelsesmiljøet. At virksomheder udviser social ansvarlighed og investerer i lokalområdet, hvor 

kunder og klienter bor, er i sig selv positivt. Det er også værd at fremhæve, at der er fordele for 

virksomhederne selv –Business benefits.

Et eksempel på et succesfuldt samarbejde mellem erhvervslivet og studerende fra Phoenix Acad-

amy og  EHWL college i London var et interessant forløb hos BBC Worldwide, organiseret af BBC 

Worlswide og ONE EBP, som en del af det Erasmus støttede Be Ready Project. Det gav en gruppe 

studerende god mulighed for at høre om karriereveje og erfaringer fra fem nøglemedarbejdere 

hos BBC, der repræsenterede forskellige afdelinger - herunder Bæredygtighed, Faciliteter, Jurid-

isk og Indhold. 

Det var en øjenåbner for de unge at høre om forskellige karriereveje/livsbaner for medarbejdere 

samt at høre om det unikke arbejde, som BBC Worldwide udfører. Et eksempel var en BBC-me-

darbejder, som havde haft forskellige karrierebaner som f.eks. jordemoder, ansvarlig for kvanti-

tative meningsmålinger før hun endte med et administrativt arbejde hos BBC og arbejdede sig op 

gennem organisationen. 
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Hovedbudskabet er, at unge skal have fokus på at være fleksible, robuste og følge det gamle 

mundheld ” Hvis du fejler så prøv igen”. Alle medarbejderne var levende beviser på styrken i 

vedholdenhed og resiliens. 

Derudover fik de studerende en kort rundvisning i de ombyggede kontorer ved TV Centre, hvor 

de oplevede koncepter som Hot Desking – hvor medarbejdere ikke har en fast arbejdsplads, men 

får tildelt ved behov og Break Out Spaces - indretning af steder for afslapning, frokost, uformelle 

møder mv. Begge grundpiller i de fleste moderne arbejdsmiljøer. 

Et andet succesfuld samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv var da BTEC Media studeren-

de fra Phoenix Academy indbød medarbejdere fra A+E Networks til en karrieredag på The Lyric 

Theatre, Hammersmith.  

A+E er et stort  TV selskab som fornyeligt er flyttet til Hammersmith og er interesseret i at skabe 

forbindelse med lokale aktører. Det var en fantastisk mulighed for studerende at høre om karri-

ereveje og erfaringer fra nøglemedarbejdere ved A+E, som repræsenterede afdelinger som pro-

duktion, salg, marketing, events og formidling.  

De studerende fik en oversigt over A+E af Sarah Williams-Robbins, leder af kommunikationsaf-

delingen. Et panel af medarbejdere delte deres karriereveje og nuværende roller i firmaet. F.eks. 

startede en af de ansatte som matematiklærer i Sheffield før ansættelsen i medieverdenen. Lige-

ledes var det opløftende for A+E ansatte at se, hvor talentfulde de studerende fra Phoenix var. 

Deres lærer Maxine Gordon havde sammensat et fint udvalg af de studerendes film, som blev 

fremvist ved begivenheden. 

Hovedbudskabet for de unge var nødvendigheden af at være fleksible, resiliente, opbygge net-

værksfærdigheder, arbejde hårdt, men mest af alt var rådene fra A+E medarbejderne at de skulle 

forblive fokuserede, motiverede og gribe alle potentielle muligheder. De studerende fik mulighed 

for at interviewe de ansatte i mindre grupper og udviste stor entusiasme. Ultimativt var det 

meget inspirerende og oplivende at møde de frivillige medarbejdere. Tilbagemeldingerne fra de 

studerende var kun positive med kommentarer som:

 y “I absolutely loved todays lesson”

 y “. . . it was a really, really good talk”

 y “It was fun and beneficial” 



46

Kapitel 7 – Be Ready efterskrift 

Da vi søsatte vores EU-partnerskab for over to år siden, var vi enige om, hvad vi ville opnå og 

hvordan. Rejsen har været spændende, fascinerende og til tider frustrerende, men styrken i vores 

partnerskab har bevirket, at vi har nået vores mål og lært meget af hinanden. 

Vi har i fællesskab mødt udfordringer og beredvilligt overvundet dem - og sammen har vi oplev-

et et oprigtigt transnationalt samarbejde i London, Lissabon, Salford, Sofia og Vejle. På skift har 

vi haft muligheden for at fordybe os i uddannelsesverdenen hos alle partnere og mødt ansatte og 

studerende på meget forskellige institutioner. Alt i alt har vi opnået, hvad vi satte os som mål og 

mere til: 

Vi har opnået følgende: 

 y Et paneuropæisk partnerskab

 y Identificeret bedste praksisser 

 y Udarbejdet kvalitetssikring 

 y Evaluerings- og strategiplan – internt og eksternt 

 y En oversigt over centrale risikoindikatorer for udsatte unge

 y Regler og procedurer  

 y En levende IT-platform – Website, Moodle and Google Drive

 y Testet delt materiale

 y Vi har overgået vores mål, idet 907 unge and 170 professionelle har profiteret af projektet.  

 y Lanceret en e-manual og film

Vi vil fortsætte med at: 

 y Støtte udsatte unge 

 y Styrke kompetenceudvikling og praktikveje for undervisere og andre professionelle, der arbe-

jder med unge.

 y Udvikle praksisbaserede undervisningsmetoder  

 y Fremme ansættelsesmulighederne i EU

 y Fortsætte det transnationale EU-partnerskab 

Tak til alle deltagerne i Be Ready Partnerskabet for deres hårde arbejde og engagement i projek-

tet og for at sikre dets succes. Som leder af partnerskabet håber jeg oprigtigt, at vi vil fortsætte 

samarbejdet i fremtidige projekter og fortsat arbejde med vores vision om at støtte karriereve-

jledning og højne standarten til gavn for alle unge på tværs af EU. 

www.bereadyproject.com

Diana Edgecombe 

Projektledelse. 
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http://www.local.gov.uk/documents/10180/5854661/Youth+transitions+-+helping+every-

+young+person+to+reach+their+full+potential/157b7697-fbd6-4892-af48-a07b493e3876

http://www.ncsyes.co.uk/sites/default/files/Social%20Intelligence%20Report%20FINAL.PDF

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7236/CBP-7236.pdf

http://matrixstandard.com
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