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Hvad vil du være når d bl. K k u iver stor? 
Katte o:µge, ~ejser eller klodsmajor? 

1 
agekone, re3ekælling, nissemand . 

øvetæmmer kr , 
nattev ' æmmer, mu:ffedissemand 

ægter, skattenægter, brillemand ' 
~otteplager; _pottemager, spillemand ' 
erremand I Herning eller Frue i Paris? 

··· ···· ·· 
Jeg vil være lykkelig 
og glad som en gris 

HA!.FDAN RASMUSSEN 

Hvad vil 
du være? 
Coaching og 
virksomhedsbesøg 
hjælper unge i en 
særlig af klaringsklasse 
på Silkeborg 
Ungdomsskole 
med det svære 
uddannelsesvalg 

AF KENNETH HUSUM 
husum@mja.dk 

hjælpe unge, der er i tvivl om, hvad de 
vil med uddann~lse og job. 
. Det er andet år, skolen har en klasse 
med brobygning på andre uddannel
ser, erhvervsbesøg, coaching og for
skellige test som en hjælp til at vælge 
en uddannelsesvej. 

Ud af de 24 elever i klassen sidste år 
-viser en gennemgang af deres situa
tion nu -at kun to er droppet helt ud af 
et uddannelsesforløb. Langt hovedpar
ten holder fast i det uddannelsesvalg, 
som de tog i afklaringsklassen. 

-Der er mange, der gerne vil hjælpe 
dem med at finde ud af, hvad de skal, 
men de er selv nødt til at træffe et valg, 
så de føler, at de har ro i maven, siger 
Mads Ahrenkiel, der er lærer i klassen. 

det kan være svært at få det snævret 
ind. Når de vælger noget, så vælger de 
jo samtidig noget andet fra. 

- Det kan også handle om selvtillid 
og om at turde tro på, at det man har 
valgt er det rigtige. Og at man selvføl
gelig kan komme til at vælge forkert, 
uden at det behøver at have store kon
sekv(;!nser, siger Mads Ahrenkiel. 

at blive løftet fagligt. 
I løbet af året i afklaringsklassen 

møder eleverne forskellige virksom
heder og arbejdspladser. · 

0 Forleden afsluttede 
de 24 elever et seks uger 
langt coaching-forløb ved 
symbolsk at slå brædder over 
med de bare hænder. Her er 
det Buddha, der leverer et 
karatehug. 
FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK 

SILKEBORG En særlig afklarings
klasse på Silkeborg Ungdomskole skal 

Han peger på flere årsager til, at det 
kan være svært at træffe det valg. 

- De står jo i en situation, hvor der 
er rigtigt mange muligheder, og hvor 

For nogle kan det også handle om, at 
der er dårlige oplevelser fra skolen og 
lave karakterer i forhold til drømmene. 
De har derfor brug for et ekstra år til 

I ugens første tre dage er der normal 
undervisning, men kun med fagene 
dansk, engelsk og matematik. Om 
torsdagen er der en særlig praktisk 
profil med idræt, musik eller sam
fundsfag. Om fredagen er der kun 
afklaring på skemaet. 

De seneste seks uger har eleverne 
haft besøg af coachenJohn Mejlgren, 

der har givet· eleverne intelligens- og 
personlighedstest, der skal give en 
pejling om gode jobvalg. 

Hvorfor er det så svært af vælge? 

0 CECILIA MATZEN, 16 ÅR, 0 MAGNUS BORREGAARD, 0 RIKKE NIELSEN, 17 ÅR, 0 POUL EMIi. iSSEN, 17 0 TANJA THOM~EN, 16 ÅR, 0 DIEIJMERCI BOUSSA, 
PI.ANER OM AT STARTE PÅ 16 ÅR, PLANER OM AT PLANER OM AT STARTE PÅ HF: ÅR, PI.ANER OM ENTEN PLANER OM ENTEN HF El.LER 18 ÅR, PLANER OM 
HANDELSGYMNASIET: BEGYNDE PÅ HOTEL- OG - Jeg er lidt i tvivl om, hvad EUX-MEKANIKH El.LER SOSU-SKOLE: HANDELSGYMNASIET: 
- Jeg har været rimelig foku- RESTAURANTSKOLEN: jeg gerne vil, men jeg regner KOKKESKOU:: - Jeg har haft svært ved at - Jeg har tænkt på, at jeg 
seret på at starte på handel- - Jeg er ikke helt sikker endnu, med, at jeg gerne vil være - Jeg har to uddannelser, som vælge, hvad jeg vil. Der er så gerne vil være joumalist, 
skolen, men jeg har været i men jeg kunne godt tænke - dyrlæge. Jeg elsker dyr, og jeg jeg skal vælge imellem. Jeg mange muligheder. Måske men mens jeg er gået her på 
tvivl om, hvad jeg vil bagefter. mig at blive tjener. Jeg havde kunne rigtigt godt tænke mig vil gerne vælge rigtigt første vil jeg gerne være pædagog. skolen, så er jeg kommet i 

. Måske arbejde som sælger egentlig først tænkt, at jeg noget indenfor det lægelige. gang, så jeg ikke kommer til Jeg har fået at vide af mange tvivl om, at jeg måske ~ stedet 
eller indkøber. Det er svært at kunne tænke mig at være Det har været svært at finde at bruge lang tid og SU på mennesker, at jeg er god til skal være socialrådgiver. Jeg er 
beslutte sig, for man vil gerne kok, men da jeg havde været ud af, fordi der er så meget noget forkert. Jeg synes, at børn. Jeg har også været i god til at snakke med folk og 
vælge det rigtige. Jeg har talt i brobygning, fandt jeg ud af, andet, som jeg også gerne vil. det har været en hjælp at gå . praktik i en sfo og var glad for få dem til at forstå hinanden. 
med min far om det, sorri også at tjener nok mere var mig. Jeg er stadig ikke helt sikker, her på skolen, hvor jeg har det. Jeg synes, at det har hjul- Jeg synes, at det er svært at 
arbejder som sælger, og jeg Jeg har tænkt meget over min men jeg tror, at det er det. Jeg lært meget om mig selv. Det pet at gå her på skolen. Jeg vælge, for jeg kan godt tænke 
har taget forskellige test på fremtid, og det var først her i har nok egentlig ønsket det i var også en hjælp at komme ha.r blandt andet taget nogle mig begge dele. 
skolen, der også har vist, at 10. klasse, at jeg fandt ud af, lang tid, men jeg har manglet i brobygning på kokkeskolen, prøver, der viser, at jeg er god 
jeg skal arbejde med noget hvad jeg gerne vil. Der er jo selvtillid til at tro på, at det det synes jeg var spændende. til mennesker, og det har nok 
med h91ndel. mange valg, og det er en ret kunne lade sig gøre. gjort mig mere sikker . 

, FOTO: JENS ANKER TVEOEBRINK stor beslutning. 
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