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plansudvalg på grundlag af forslag til 
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Endvidere henvises til lovforslagets § 
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at danne grundlag for fortsatte drøftelser 
omkring indholdet og tilrettelæggelsen 
af folkeskolens undervisning og således 
ikke kan være udgangspunkt for en ge- 
nerel revision af de lokale undervis- 
ningsplaner, så længe der ikke er taget 
politisk stilling til det fremtidige lov- 
grundlag. Indholdet i udkastet vil dog 
formentlig tillige inden for de gældende

undervisningsplaners rammer kunne 
virke inspirerende for undervisningen.

Udarbejdelsen af vejledningen har 
været overdraget læseplansudvalgets fag- 
udvalg 4, der har haft følgende sam- 
mensætning:

Overlærer Kaj Varming, Fredericia 
(formand).

Professor Kjeld Winding, Danmarks 
Lærerhøjskole.
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ning, seminarier m.v. (sekretær).

Udkastet er blevet til på grundlag af 
et materiale, udarbejdet af direktoratet 
for folkeskolen, folkeoplysning, semina- 
rier m. v. på anmodning fra læseplansud- 
valget og er i den foreliggende form til- 
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Folkeskolens Læseplansudvalg, 
november 1974.

Hans Jensen.
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Formål og problemstillinger

1.1. Formål
Formålet med uddannelses- og erhvervs- 
orienteringen er i første række at hjælpe 
eleverne med at forberede deres valg 
af fortsat uddannelse eller erhverv ved 
at give dem kendskab til valgmulig- 
hederne, deres egne forudsætninger og 
de problemer, der knytter sig til det at 
træffe bestemmelser på dette område og 
føre dem ud i livet. Desuden skal under- 
visningen bidrage til, at eleverne bliver 
bekendt med forhold i samfunds- og er- 
hvervslivet af betydning for dem.

1.2. Bemærkninger 
til formålet
Erhvervsorientering blev obligatorisk 
emne i folkeskolen ved loven af 1958. 
Udviklingen har medført, at man i de se- 
nere år oftere anvender betegnelsen ud- 
dannelses- og erhvervsorientering.

Forstærket bistand til de unges forbe- 
redelse af uddannelses- og erhvervsvalg 
har sammenhæng med den generelle be- 
stræbelse i uddannelsessystemet heni- 
mod at nedbryde de spærringer, der be- 
grænser den enkeltes frihed til selv at 
forme sin livsbane.

Valg af uddannelse og erhverv kan al-

drig være frit i den forstand, at den en- 
kelte har alle valgmuligheder til sin rå- 
dighed. Friheden vil være beskåret gen- 
nem en lang række ydre og indre for- 
hold. Forberedelsen til valget består dels 
i at opnå indsigt i arten og graden af 
disse begrænsninger, dels i på en målret- 
tet måde at rydde nogle af begrænsnin- 
gerne af vejen.

Uddannelses- og erhvervsorientering 
og studievejledning er nu indført på næ- 
sten alle skole- og uddannelsesområder, 
i den offentlige erhvervsvejledning, i det 
sociale system, i forsvaret m. v. Problem- 
stillingerne er stærkt beslægtede, og de 
angår meget ofte overgang mellem 
de nævnte områder indbyrdes, ligesom det i 
stort omfang er de samme mennesker, 
der til skiftende tid modtager vejledning 
på de nævnte områder. Heraf følger, at 
udvikling af metodik, materiale, vejled- 
ningsmæssig uddannelse og gensidige 
støtte- og henvisningsmuligheder er an- 
liggender, som kræver hyppig kontakt 
og tæt samvirke områderne imellem, 
såvel centralt som lokalt.

Dygtiggørelsen og valgforberedelsen, 
som i fællesskab påhviler hjemmet og 
skolen, er ikke de eneste nødvendige 
midler for at sikre de unge gode mulig- 
heder i fortsat uddannelse og erhverv.
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Dertil kræves også, at uddannelsessyste- 
met fortsat udbygges til et sammenhæn- 
gende hele med rimelige opstignings- og 
overgangsmuligheder, øget økonomisk li- 
gestilling og løsning af trivsels- og sam- 
arbejdsproblemer på uddannelsesinstitu- 
tioner og arbejdspladser. Uddannelses- 
og erhvervsorienteringen skal tilskynde 
de unge til selv at medvirke aktivt i 
dette udviklingsarbejde, såvel i den kon- 
krete situation som ved en samfunds- 
mæssig indsats.

Med hensyn til den uensartede tilgang 
til uddannelsesområderne, som de for- 
skellige socialgrupper leverer, må man 
imidlertid regne med, at reformer af 
denne art ikke kan løse problemet alene. 
Nyere uddannelsessociologiske undersø- 
gelser tyder på, at udnyttelsen af uddan- 
nelsestilbud b1. a. er et spørgsmål om 
»kulturelle barrierer«, der har sammen- 
hæng med elevernes holdning til b1. a. 
tidsperspektiv, herunder planlægning på 
længere sigt, samt engagerende arbejde, 
solidaritet og andre psykologisk beto- 
nede forhold. Disse resultater kan og bør 
inddrages i uddannelses- og erhvervsori- 
enteringen og i skolens arbejde som hel- 
hed, men lighedsproblemerne i samfun- 
det er i øvrigt så omfattende, at skolens 
indsats må være et led i en bredere be- 
stræbelse.

1.3. Hovedretningslinier
De principper, der lægges til grund for 
uddannelses- og erhvervsorienteringen i 
de forskellige skoleformer, er i de senere 
år undergået en mærkbar ændring:

a. Tidligere betragtede man valgforbe- 
redelse i alt væsentligt som et spørgsmål 
om at vælge livsstilling, én gang for alle. 
Dette valg forudsattes at finde sted ved

udgangen af skolen, og når endemålet 
mentes klarlagt, regnede man baglæns 
og planlagde den stipulerede gang gen- 
nem uddannelsesvæsenet.

Nu erkender man i stigende grad, at de 
unge som regel vanskeligt kan have mo- 
denhed og indsigt nok til ved skolegan- 
gens afslutning at tage bestik af et er- 
hvervsmæssigt endemål. I stedet lægges 
hovedvægten på at foretage en række 
uddannelsesvalg, der hver for sig er med 
til at bestemme retningen af de senere 
valgafgørelser. Dette harmonerer bedre 
med den dynamik, der nu præger forhol- 
dene i samfundslivet, idet flere og flere 
er indstillet på at foretage erhvervsskift 
og supplere eller ajourføre deres ud- 
dannelse senere i livet. – Svarende til 
denne drejning af valgperspektivet fore- 
tages i disse år tilpasninger i uddannel- 
sessystemet, således at den uddannelses- 
mæssige specialisering kan ske mere 
gradvis (indførelse af »brede« grundud- 
dannelser), og således at allerede erhver- 
vede kvalifikationer kan tilgodeses ved 
overgang mellem beslægtede uddannel- 
sesgrene (fleksibilitet). – Forandringer 
af uddannelsessystemet vil i øvrigt 
kunne afværge en stor del af de vanske- 
ligheder, der bringer mange til at søge 
vejledningsmæssig bistand.

b. Den ovenfor beskrevne udvikling 
giver mulighed for, at valgsituationerne 
for den enkelte i betydelig grad kan af- 
dramatiseres. Valgene i skolen skal ikke 
styres af et evt. erhvervsønske, men først 
og fremmest give eleven mulighed for 
fortsat udvikling, trivsel og udfoldelse. – 
Dette hindrer ikke, at mange elever vil 
sætte sig et fjernere liggende mål og op- 
leve dette som en stimulans i det daglige 
arbejde.
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c. Medens uddannelses- og erhvervsvej- 
ledning tidligere i hovedsagen bestod i 
personlig rådgivning og bistand, er væg- 
ten i de senere år i betydelig grad flyttet 
over på kollektive, undervisningsmæs- 
sige og informative aktiviteter, dvs. ud- 
dannelses- og erhvervsorientering. Hertil 
hører også tilvejebringelse af autentiske 
iagttagelser og erfaringer gennem prak- 
tik, studiebesøg og erhvervsbetonede 
skolefag.

d. På den anden side er det blevet klart, 
at vejledning med henblik på valgforbe- 
redelse ikke kan adskilles fra den vejled- 
ning og støtte, som skolen må kunne yde 
eleverne vedrørende personlige eller pæ- 
dagogiske problemer, så de kan få det 
bedst mulige udbytte af skolegangen.

e. Den gamle rådgivningsmodel byg- 
gede på vejlederen som den sagkyndige, 
der bearbejdede de tilgængelige fakta og 
derpå afgav sit råd, som den unge gjorde 
klogt i at følge. Nu lægges vægten i sti- 
gende grad på, at det er den unge selv, 
som må tage stilling, da han jo i hoved- 
sagen selv vil komme til at bære føl- 
gerne af beslutningerne.

1.4. Kendskab til samfunds- 
og erhvervsforhold
Den side af uddannelses- og erhvervsori- 
enteringens formål, der sigter mod at 
give eleven kendskab til samfunds- og 
erhvervslivet, har ikke blot noget at gøre 
med erhvervsvalg, men angår lige så 
meget elevens mulighed for at klare 
overgangen fra skolen til arbejds- og 
samfundslivet. Disse bestræbelser må 
være af en sådan bredde, at de rækker 
ud over, hvad der i egentlig forstand kan 
kaldes uddannnelses- og erhvervsoriente-

ring, og dette perspektiv må fastholdes, 
når valgforberedende undervisning og 
øvrige aktiviteter inden for uddannelses- 
og erhvervsorienteringen tilrettelægges. 
Der lægges herved op til et fællesskab 
med de fag og emner, der skaber kon- 
takt mellem skolen og dens omverden 
gennem hele skoleforløbet, medens den 
hidtidige erhvervsorientering oftest har 
taget sin begyndelse på 7. klassetrin. I 
øvrigt henvises til 2.4., 4.4. og 6.

1.5. Almen valgopøvelse
Også det forhold, at uddannelses- og er- 
hvervsorienteringen indebærer en opø- 
velse af de unges evne til at vurdere, 
tage stilling, vælge og vrage i et person- 
ligt beslutningsanliggende, skaber for- 
bindelse til andre sider af skolens ar- 
bejde. Skolens almene livsforberedelse 
må i vidt omfang bestå i at give eleverne 
forudsætninger for at sige ja eller nej til 
de mangfoldige valgmuligheder, der ken- 
detegner et moderne velstandssamfund, 
dvs. forholde sig mere prioriterende, af- 
vejende og mindre impulsivt, f. eks. over 
for indkøbsmuligheder og propaganda- 
påvirkning.

1.6. Velfærds- 
og trivselshensynet
Uddannelses- og erhvervsorienteringen 
må, foruden at være et undervisningsan- 
liggende, betragtes som et led i skolens 
velfærds- og trivselsforanstaltninger, 
navnlig når det drejer sig om individuel 
vejledning og forældresamarbejde, jfr. 7. 
Dette forudsætter et organiseret sam- 
arbejde mellem de personer i og uden 
for skolen, der kan være til hjælp i så 
henseende.
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1.7. Kort- og langsigtede 
valg
Uddannelses- og erhvervsorienteringen 
kan ikke opfylde sit formål, hvis den 
udelukkende betragtes som en specialop- 
gave, der løses uden sammenhæng med 
skolens øvrige arbejde. Heraf følger 
bl. a., at de interne valg, f. eks. af skole- 
afdeling og af valgfag til næste skoleår, 
ikke bor behandles som anliggender 
uden for uddannelses- og erhvervsorien- 
teringens område. Der vil stadig – trods 
bestræbelserne for at mindske de interne 
valgs langtidsvirkning – være konsekven- 
ser af disse valg i form af større eller 
mindre begrænsninger af de efterfølgen- 
de valgmuligheder, eller i det mindste 
virkninger i retning af at gøre visse mu- 
ligheder mere tilgængelige eller nærlig- 
gende end andre. Det vil derfor være 
mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge 
skolens uddannelses- og erhvervsoriente- 
ring så bredt, at den omfatter forberedel- 
sen til såvel de kortsigtede undervis- 
ningsvalg som valg af efterfølgende ud- 
dannelse og erhverv, I øvrigt henvises 
til 5.1.

1.8. Elev, hjem, skole
Valgsituationerne i skolen berører sko- 
len (lærerne), forældrene og navnlig ele- 
ven. Det er utvivlsomt en forenkling at 
gå ud fra, at placeringen af afgørelsen 
hos en af de nævnte parter medfører, at 
beslutningen helt hviler hos denne part. 
Når en afgørelse har betydning for flere, 
vil der i et mellemmenneskeligt forhold, 
hvor der hersker en rimelig grad af hen- 
syntagen og god vilje, som regel blive 
truffet beslutninger, der søger at tilgo- 
dese alle de implicerede synspunkter og

ønsker, bl. a. for at bevare det gode 
samarbejde.

I de sidste 2-3 skoleår vil afgørelserne 
mere og mere påvirkes af de muligheder, 
der kommer efter folkeskolen, og de 
valg, der træffes, vil i stigende grad 
kunne influere på interesseudviklingen 
hos den unge. Samtidig med denne ud- 
vikling skulle eleven gerne opnå en sti- 
gende grad af sikkerhed i valgprocedu- 
ren, således at skolen i valgsituationerne 
gradvis kan træde tilbage til en mere 
beskeden rolle. Når det drejer sig om 
valg af uddannelse eller erhverv, der føl- 
ger efter folkeskolen, er forholdene mere 
uoverskuelige end ved tidligere valg. 
Skolens vejledning vil derfor fortsat 
spille en stor rolle – både ved at give 
nødvendige oplysninger og ved at til- 
skynde til en omhyggelig forberedelse af 
valget.

1.9. Mål og midler
Det har længe været under debat, hvor- 
dan skolen bedst løser de opgaver, der 
henrører under uddannelses- og erhvervs- 
orientering. Med udgangspunkt i for- 
målsformuleringen (1.1.) kan disse op- 
gaver eller delmål kort antydes med føl- 
gende stikord:

1. Valgmulighederne
2. egne forudsætninger
3. det at træffe bestemmelser på dette 

område og føre dem ud i livet

4. samfunds- og erhvervsforhold af be- 
tydning for den unge.

Opregningen af opgaver angiver ikke 
nogen prioritering eller rækkefølge for 
undervisningen.

Mulighederne for indsats vil kunne 
omfatte følgende:
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a. den almene selvstændiggørelse og op- 
øvelse i beherskelse af valgsituationer, 
som eleven gennem opvæksten tilegner 
sig i hjem og skole.

b. valgforberedende indslag i de for- 
skellige skolefag.

c. en særlig uddannelses- og erhvervso- 
rienterende undervisning, indsat på be- 
stemte tidspunkter i skoleforløbet.

d. forskellige oplevelses- og erfarings- 
fremmende arrangementsformer (prak- 
tik m. v.).

e. individuel vejledning og forældre- 
samarbejde.

Det drejer sig om et langs- og tværgå- 
ende pædagogisk anliggende, som ikke 
kan tilgodeses alene gennem et fritstå- 
ende kursus i den sidste del af skolefor- 
løbet. På den anden side er en særlig, 
målrettet undervisning påkrævet på 
visse klassetrin, men denne kan kun 
have den tilsigtede virkning, hvis ele- 
verne har en bred erfaringsbaggrund 
inden for de nævnte områder.
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2 Arbejdsfelt og emnekreds

Arbejdsstoffet bestemmes af formålet, og 
der skal i det følgende angives en række 
stikord, ordnet efter de delmål, der blev 
opstillet i 1.9. Der tages her ikke stilling 
til sporgsmål som rækkefølge, vægtforde- 
ling eller tilrettelæggelse.

2.1. Valgmuligheder
a. Skolens egne undervisningstilbud

b. Lokale og regionale uddannelses- og 
erhvervsmuligheder.

c. Uddannelsesforhold i almindelighed 
(herunder vigtige uddannelsesformer, 
adgangsproblemer, økonomiske støtte- 
muligheder)

d. Erhvervslivets hovedstruktur, vigtige 
erhvervsområder, inddelt efter arbejds- 
funktionernes karakter.

2.2. Betydningen at 
personlige forudsætninger
a. Interesser, ønsker og indstillinger 
(herunder mulighederne for personlig 
udvikling. Betydningen af motivationens 
styrke)

b. Forhold som opfattelsesevne, forskel- 
lig begavelsesstruktur, kundskaber, fy-

sisk udrustning, social, økonomisk og 
kulturel baggrund.

2.3. Forberedelse og gen- 
nemførelse af uddannelses- 
og erhvervsvalg
a. Udvælgelse, indsamling og bearbejd- 
ning af oplysninger om uddannelser og 
erhverv.

b. Erkendelse og formulering af egne 
forudsætninger og forventninger.

c Anvendelse af a og b i en beslut- 
ningsproces.

d Fremskaffelse og vurdering af prakti- 
ske muligheder for beslutningens gen- 
nemførelse, problemer vedrørende ansøg- 
ning, ventelister, anbefalinger, reference 
m.v.

2.4. Uddannelses- og 
erhvervsforhold i samfunds- 
mæssig belysning
a. Virksomhedstyper, virksomhedernes 
opbygning og drift, samspillet mellem er 
hverv og samfund, produktion og be- 
skæftigelse.
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b. Ansættelsesformer, lønformer, ratio- 
nalisering, arbejdsmiljøproblemer, pligt 
og ret, medbestemmelse.

c. Arbejdsmarkedets parter. Organisati- 
onernes udvikling, opgaver og betydning.
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Selvstændiggørelse og valgopøyelse

I dette og de følgende afsnit omtales 
hver af de fem muligheder for arbejde 
med uddannelses- og erhvervsorientering 
i folkeskolen, der blev peget på i afsnit
1.9.

Man vil kunne indvende, at den al- 
mene selvstændiggørelse og valgopøvelse 
af eleverne er en så generel bestræbelse i 
skolen, at den ikke i egentlig forstand 
hører til uddannelses- og erhvervsorien- 
teringen, jfr. 1.5. Dette er utvivlsomt rig- 
tigt, men der kan ikke herske tvivl om, 
at den side af skolens arbejde, som bi- 
drager til at udvikle elevernes evne til 
selvstændigt at bearbejde et problem og 
at forberede en velafvejet stillingtagen, 
efter alt at dømme danner det vigtigste 
grundlag for deres adfærd i senere valg- 
situationer over for uddannelse og er- 
hverv. De foranstaltninger, der direkte 
sigter mod forberedelse af uddannelses- 
og erhvervsvalg, kan derfor kun ventes 
at have virkning, hvis de kan bygge på 
et sådant alment beredskab hos eleverne.

Der kan ikke her gives en udførlig re- 
degørelse for, hvordan skolen kan gøre 
eleverne selvstændige og fremme deres 
valgberedskab, men et af midlerne vil 
være, at man tilrettelægger valgsituatio- 
ner af stigende sværhedsgrad op gennem

klasserne. Dette kan foregå på mange 
måder og i næsten alle skolens fag og ak- 
tiviteter. Der kan f. eks. vælges arbejds- 
områder, materialer, arbejdsform, ar- 
bejdsfæller, varighed. Det kan også være 
valg af klasseudsmyknig, mål for ud- 
flugt, anvendelse af klassens time. Mere 
individuelt kan eleverne analysere valg- 
procedurer omkring f. eks. køb af be- 
klædning, cykel, skøjter, knallert, et kæ- 
ledyr, en gave, eller mulighederne for 
anvendelse af en ferie, en fridag, en fød- 
selsdag. Det er navnlig værdifuldt at ef- 
terbehandle faktisk foretagne valg og 
analysere, i hvilken grad der er fulgt en 
forud planlagt fremgangsmåde, og om 
valgets udfald svarer til de nuværende 
og de oprindelige forventninger.

Det er imidlertid vigtigt at være op- 
mærksom på, at rigelig anvendelse af 
valgfrihed næppe af sig selv frembringer 
en hensigtsmæssig valgadfærd hos ele- 
verne. De kan endog blive utrygge og 
ustadige i deres aktiviteter, hvis de for 
ofte oplever, at afgørelsen er henlagt til 
dem, uden at valgsituationerne udnyttes 
pædagogisk, dels gennem en forbere- 
delse, dels ved, at resultaterne af valg- 
processen gøres op og vurderes med hen- 
blik på, om der er benyttet en hensigts- 
mæssig fremgangsmåde.
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Følgende almene retningslinier vil i de 
fleste tilfælde have gyldighed:

1) Valgforberedelsen må altid inde- 
holde en grundig belysning af valgmulig- 
hederne og den vælgendes forudsætnin- 
ger og forventninger.

2) Eleverne må ikke sættes i valgsituati- 
oner, der er for vanskelige for dem, dvs. 
afgørelser, hvis forudsætninger eller 
konsekvenser er så komplicerede, at ele- 
verne ikke kan overskue dem.

3) 1 begyndelsen vælges mellem 2 enkle 
muligheder, senere mellem flere og mere 
komplicerede.

4) Det må på forhånd aftales, i hvilket 
omfang en afgørelse skal være bindende, 
eller om der kan vælges om.

5) Efter et valg må fremgangsmåden og 
resultatet analyseres og vurderes.

Hertil skal dog føjes, at man også i nogle 
tilfælde kan fremme formålet ved at gå 
frem på en mindre velforberedt og syste- 
matisk måde. Eleverne vil have behov 
for også at prøve at »tage en risiko« ved 
at vælge impulsivt og siden analysere 
forløbet. Der bør ikke investeres større 
anstrengelser i den konkrete valgforbere- 
delse, end beslutningens vigtighed kan 
bære.

Der er ingen tvivl om, at en række ak- 
tivitets- og samværsformer uden for de 
egentlige skolefag vil have betydning for 
den almene valgforberedelse. Der skal 
her kun peges på lejrskoleophold og på 
klasselærerfunktionen, som begge vil 
blive nærmere omtalt i senere afsnit 
(henholdsvis 6.8. og 7.2.).
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4 Uddannelses- og erhvervs- 
orienterende momenter 
i de forskellige skolefag

I det folgende er det antydet, på hvilken 
måde uddannelses- og erhvervsoriente- 
ringen kan støttes gennem det arbejde, 
der finder sted i de forskellige skolefag. 
Der tænkes altså her ikke på kundska- 
ber og færdigheder til brug for fortsat 
uddannelse og erhverv, men dels på, 
hvordan valgforløbene kan underbygges, 
dels på elevernes forberedelse til selve 
uddannelses- og arbejdstilværelsen efter 
skolen, jfr.1.4.

4.1. Emneområdet 
»Valgmuligheder« (2.1.)
Adskillige fag, bl. a. dansk, historie og 
samtidsorientering kan give mulighed 
for at arbejde med beskrivelser af funk- 
tioner, redskaber, miljøforhold, kønsrol- 
leproblemer m. v. i erhvervsliv og ud- 
dannelse, før og nu. Endvidere vil der 
kunne arbejdes med interviewøvelser og 
ekskursioner af betydning bl. a. for ind- 
samling af informationer til valgforbere- 
delsen, skriftlige opgaver i tilknytning til 
praktik-ophold og studiebesøg, benyt- 
telse af håndbøger m. v.

Fagene fysik/kemi, geografi, biologi 
samt manuelt betonede fag som form-

ning, håndarbejde, sløjd og hjemkund- 
skab kan hver for sig give visse bidrag i 
form af grundviden om materialer, funk- 
tioner og processer på forskellige er- 
hvervsområder, navnlig når disse tilknyt- 
ningspunkter bliver trukket frem i un- 
dervisningen. I praksis er denne »ind- 
byggede« valgforberedende information 
dog oftest af beskedent omfang.

4.2. Emneområdet »Person- 
lige forudsætninger« (2.2.)
Alle fag kan her give støtte i den for- 
stand, at elevernes viden om deres frem- 
gang i og interesse for fagets indhold og 
funktioner kan være af betydning for, 
om de føler sig tiltrukket af på længere 
sigt at beskæftige sig med emner af 
denne karakter.

Det vil dog sjældent være muligt at 
drage direkte slutninger til aktuelle valg- 
muligheder. Det kan være frugtbart som 
et led i uddannelses- og erhvervsoriente- 
ringen at gennemdrøfte med eleverne, 
hvilke forbindelsestråde der kan være 
mellem skolefagene og den enkeltes ud- 
dannelsesønsker og muligheder for at re- 
alisere disse.
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4.3. Emneområdet 
»Forberedelse og gennem- 
førelse af uddannelses- og 
erhvervsvalg« (2.3.)
Alle fag har mulighed for at bidrage her- 
til, hvis der i undervisningen indgår 
valgsituationer, som eleverne forberedes 
til, og som senere analyseres med hen- 
blik på, at de indhøstede erfaringer 
gøres nærværende for eleverne, jfr. 3.

4.4. Emneområdet 
»Uddannelses- og erhvervs- 
forhold i samfundsmæssig 
belysning« (2.4.)
De af skolens fag, hvori emner af denne 
karakter kan indgå, vil navnlig være 
dem, som er nævnt under 4.1. (»Valg- 
muligheder«), idet disse to emneområ- 
der har meget med hinanden at gøre. 
Det vil ofte være hensigtsmæssigt, bl. a. 
tidsbesparende, at søge at tage begge om- 
råderne med, når der indsamles informa- 
tion om konkrete emner, f. eks. under 
studiebesøg.
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Undervisning i uddannelses- 
og erhvervsorientering

Selv om man almindeligvis i skolen ofte 
kommer ind på emner, der har betyd- 
ning for uddannelse og erhverv, er der 
alligevel behov for en samlende og sup- 
plerende undervisning på dette område, 
og denne undervisning omtales i de føl- 
gende to afsnit.

5.1. Valgforberedelse (2.1., 
2.2. og 2.3.)
Den valgforberedende undervisning skal 
bidrage til, at eleverne undgår forha- 
stede uddannelses- og erhvervsvalg, og 
til, at de får udvidet deres kendskab 
både til deres egne forudsætninger og til 
valgmulighederne. Derfor bør de drøftel- 
ser og øvelser, der direkte lægger op til 
den enkelte elevs situation, vente til det 
klassetrin, hvor det pågældende valg er 
umiddelbart forestående.

For at kunne fastholde elevernes inter- 
esse må undervisningen være i klar sam- 
menhæng med konkrete valgproblemer, 
enten kortsigtede eller langsigtede. Det 
er vigtigt at undgå en teoretiserende gen- 
nemgang af almene problemstillinger og 
af tørre fakta om erhvervs- og uddannel-

sesforhold. På den anden side må man 
sikre sig, at vigtige valgmuligheder ikke 
forbigås i orienteringen, idet det gælder 
om at udvide elevernes horisont og be- 
slutningsgrundlag. De foreliggende valg- 
muligheder, herunder også skolens egne 
undervisningstilbud, må derfor i hoved- 
træk præsenteres for eleverne som ind- 
ledning til en fordybelsesfase, hvor ele- 
verne i grupper eller enkeltvis arbejder 
efter deres interesser.

Der er erfaring for, at eleverne ved 
forberedelse af de egentlige undervis- 
nings- og erhvervsvalg kan have stort 
udbytte af at drøfte cases eller at gen- 
nemføre rollespil, hvor de i praksis fore- 
kommende relevante forhold som skole- 
kundskaber, interesser, forældreønsker, 
økonomi etc. er konkretiseret gennem ek- 
sempler, som muliggør engagement eller 
identifikation. Det kan under dette ar- 
bejde komme til at stå eleverne klart, at 
de må vurdere valgmulighederne ud fra 
en prioritering af egne ønsker og for- 
ventninger, og at de fleste mennesker 
ved deres uddannelses- og erhvervsvalg 
lægger vægt på følgende: Hvad man 
skal beskæftige sig med. Hvor meget 
man kommer til at tjene. Hvor sikker 
man kan være på at få et varigt job.
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Hvor let det er at blive forfremmet eller 
forbedre sin stilling. Hvor stor selvstæn- 
dighed og frihed man kan regne med. 
Om man får brug for sine evner og 
kundskaber. Om man får et miljø, man 
kan trives i.

De dele af uddannelses- og erhvervs- 
orienteringen, der giver eleven anledning 
til at arbejde med sine personlige for- 
hold, problemer, ønsker osv., bør være 
engagerende og udviklende, men kan 
rumme en risiko for, at eleven rokkes i 
sin selvtillid eller føler sig gået for nær 
af lærer eller kammerater. Denne risiko 
er formentlig større her end på de fleste 
andre af skolens arbejdsområder, fordi 
emnet efter sin natur bevæger sig i nær- 
heden af så ømtålelige forhold som ele- 
vens opfattelse og vurdering af sig selv. 
Læreren må derfor ved sin tilrettelæg- 
gelse af undervisningen søge at undgå 
eller formindske denne risiko, ligesom 
han til stadighed må være opmærksom 
på, om der opstår situationer, der kan 
være uheldige for en eller flere af ele- 
verne. Dette forudsætter en åben og til- 
lidsfuld atmosfære, såvel mellem ele- 
verne indbyrdes som mellem disse og læ- 
reren, ligesom det er vigtigt, at foræl- 
drene forstår sigtet med en sådan under- 
visning.

Det er af afgørende betydning, at be- 
handlingen af emner som erhvervenes 
krav og den enkeltes forudsætninger 
undgår at blive præget af en »statisk« 
grundbetragtning. Den enkelte kan ud- 
vikle sig og til en vis grad råde bod på 
eventuelle svage punkter, og de krav, 
der stilles i uddannelser og erhverv, er 
mindre faste og bestandige, end de fleste 
antager. De unge kan selv være med til 
at forme vilkårene i uddannelses- og er- 
hvervslivet.

5.2. Uddannelses- og 
erhvervskendskab (2.4.)
Det må tilstræbes, at eleverne opbygger 
et vist overblik over den samlede struk- 
tur af erhvervsliv og uddannelsesveje og 
kender noget til det indbyrdes slægtskab 
i og mellem grupper eller »familier« af 
uddannelser og erhverv. Eleverne må 
have en vis orientering om vigtige er- 
hverv og uddannelser, selv om disse al- 
drig vil kunne blive reelle valgmulighe- 
der for dem. Eksempelvis har også hjæl- 
peskoleelever krav på at få et begreb 
om, hvad et universitet er for noget. Er- 
hvervsforhold i by og på land bør i et 
vist omfang være bekendt for eleverne 
fra begge disse områder. Drengene må 
kende noget til pigernes situation i ud- 
dannelses- og erhvervsvalget og om- 
vendt. Undervisningen bør af disse årsa- 
ger ikke gøres for bundet til forskellige 
egne, skoleformer eller kategorier af ele- 
ver, selv om man i vid udstrækning 
tager udgangspunkt i skolens omgivelser, 
det nære samfund. Undervisningen må 
give eleverne et ret fyldigt indblik i de 
problemer omkring arbejdslivets vilkår 
(sikkerhed, sundhed, trivsel, medbestem- 
melse m. v.), som er fremme i samfunds- 
debatten.

Hovedvægten lægges på elevernes selv- 
virksomhed ved indsamling og bearbej- 
delse af stof, f. eks. gennem studiebesøg, 
interviews, undersøgelse af egnens ud- 
dannelses- og erhvervsmuligheder og for- 
holdene på udvalgte arbejdspladser, 
brug af arbejdsbøger med notater, opga- 
ver, udklip etc., diskussion af film, lyd- 
billedbånd, radio- og TV-udsendelser.
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5.3. Placering i skolens 
arbejdsplan
Ved planlægningen af skoleåret må det 
ved den enkelte skole fastsættes, hvilke 
lærere der varetager uddannelses- og er- 
hvervsorienteringen for de enkelte klas- 
ser.

Hvis undervisningen fordeles mellem 
flere lærere, må det være klasselærerens 
opgave, evt. støttet af en særlig lærer, at 
samordne og at knytte forbindelse mel- 
lem denne undervisning og det øvrige 
vejledningsbetonede arbejde for klassens 
elever, jfr. 7.2.

Vedrørende tilrettelæggelses- og place- 
ringsproblemer op gennem skoleforløbet 
skal bemærkes følgende:

1 –6. klassetrin.

Selv om der på disse klassetrin næppe 
bliver tale om egentlig uddannelses- og 
erhvervsorientering, er det her, skolen 
kan lægge grunden til en selvstændig 
problembehandling, også i valgsituatio- 
ner, (jfr. 2.1., 2.2. og 2.3.).

Der er ligeledes mange muligheder for 
at give eleverne en begyndende fortrolig- 
hed med forhold og vilkår i det liv, der 
omgiver skolen.

7. klassetrin.

Efter at undervisningspligten er forlæn- 
get, har arbejdet på 7. klassetrin ændret 
karakter. Vægten lægges nu på en vide- 
reførelse af elevernes arbejde med ud- 
dannelses- og erhvervsforhold i alminde- 
lighed, en indføring i hovedtrækkene af 
de muligheder, der venter efter skolen, 
og en forberedelse til valg mellem fag, 
evt. niveau, mellem skoleafdelinger og 
mellem mulighederne for at opfylde un-

dervisningspligten, herunder også uden 
for folkeskolen. Der er dog grund til at 
pege på, at eleverne på dette trin kan 
være inde i en stærk personlig udvikling, 
og at det ikke er skolens opgave at give 
dem for faste forestillinger om deres for- 
udsætninger og muligheder i uddannel- 
sessystemet, jfr. 5.1.

8. klassetrin.

Det bør i vid udstrækning være muligt 
at individualisere og lade eleverne, 
f. eks. i grupper, vælge emner, delemner 
eller projekter. Som eksempel herpå kan 
nævnes skolen som arbejdsplads, evt. 
sammenlignet med overskuelige arbejds- 
pladser i skolens nærhed, og en analyse 
og vurdering af det nyligt overståede 
valg på 7. klassetrin, dvs. forudsætnin- 
ger, procedure, konsekvenser etc.

9. klassetrin.

Selv om en del af eleverne fortsætter i 
skolen i endnu et skoleår, må uddannel- 
ses- og erhvervsorienteringen på 9. klas- 
setrin tage sigte på at give elever og for- 
ældre et rimeligt grundlag for stillingta- 
gen til den enkeltes uddannelses- og er- 
hvervsmuligheder efter undervisnings- 
pligtens ophør. Der vil være behov for 
at tage hensyn til de enkelte elevers for- 
skellige interesser og hele situation, sam- 
menholdt med de reelle uddannelses- og 
erhvervsmuligheder. På dette klassetrin 
vil der kunne bygges på et betydeligt 
selvarbejde, hvis eleverne spores ind på 
opgaver og øvelser, der kan hjælpe dem 
i deres overvejelser over fremtiden. Her- 
til hører b1. a. emner som ansøgningstek- 
nik, ansættelses- og optagelsesprocedurer 
og tilmeldelsesfrister. På dette som på de 
øvrige klassetrin er det vigtigt at gen-
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nemføre forskellige af de i det følgende 
beskrevne arrangementer, som kan 
skabe kontakt til videreuddannelsesmu- 
lighederne og formidle reelle miljøople- 
velser.

10. klassetrin.

Uanset elevernes fagkombinationer vil 
en stor del af eleverne i 10. skoleår være 
i en usikker situation med hensyn til 
deres fremtid. Ofte er de blevet i folke- 
skolen et år mere på grund af en sådan 
usikkerhed. Andre elever vil være stærkt 
målindstillede og tilsyneladende »fær- 
dige« med deres personlige valgforbere- 
delse. Som følge af denne spredning må 
der – alt efter den enkelte klasses situa- 
tion – være mulighed for at tilrettelægge 
en undervisning, som i vid udstrækning 
er indrettet efter – og aftalt med – den 
enkelte elev. Dette udelukker ikke, at en 
del elever kan arbejde i grupper i en pe- 
riode, eller at visse arrangementer kan 
gennemføres for hele klassen, evt. for 
flere klasser.

5.4. Materialespørgsmål
Selv om der arbejdes mest muligt med 
emner, hvor elever og lærere selv henter 
oplysninger i det omgivende samfund, 
vil der være behov for læsestof, AV-ma- 
teriale m. v.

Til alle skoler har der hvert år været 
udsendt en ajourført udgave af »Uddan- 
nelse og Erhverv«, katalog over 5–600 
bøger, brochurer, film, lydbilledbånd 
m. v., som vil kunne være af betydning 
for undervisningen. Kataloget udgives af 
Fællesudvalget mellem Erhvervsvejled-

ningsrådet og Folkeskolens Læseplans- 
udvalg, der tillige udsender forskelligt 
elev- og lærermateriale til støtte for ud- 
dannelses- og erhvervsorienteringen.

Den officielle kilde til uddannelses- og 
erhvervsoplysninger er Erhvervskartote- 
ket (udgivet af arbejdsdirektoratet), som 
regelmæssigt ajourføres. Uanset at nogle 
af artiklerne ikke er skrevet med hen- 
blik på folkeskolens elever, må disse gø- 
res fortrolige med brugen af kartoteket.

Foruden de nævnte officielle publika- 
tioner foreligger der en række forlagsud- 
givne skolebøger til brug for uddannel- 
ses- og erhvervsorientering. Materiale til 
brug for samfunds- eller samtidsoriente- 
ring indeholder som regel afsnit af be- 
tydning for dette område. En række or- 
ganisationer og institutioner udsender 
brochurer, film, lydbilledbånd m. v. om 
specielle uddannelser, erhverv eller 
problemområder. Skolerne er undertiden 
i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt at ind- 
drage materiale i undervisningen, som er 
partsbestemt, tendentiøst eller direkte re- 
klamepræget. Hertil må anføres, at ele- 
verne i deres hverdag er omgivet af me- 
ningspåvirkende budskaber, og at det 
netop er en vigtig opgave for skolen at 
opøve elevernes kritiske sans og deres 
agtpågivenhed over for ensidige påvirk- 
ninger. Hertil er materiale af den nævnte 
art velegnet. Eleverne må bl. a. lære at 
kontrollere oplysningers pålidelighed og 
at skaffe supplerende viden. Der er 
grund til specielt at pege på forældelses- 
problemet, idet uddannelses- og er- 
hvervsforhold er undergivet hastige æn- 
dringer. Kun beskrivelser af generelle 
uddannelses- og erhvervsforhold kan 
have gyldighed gennem nogle år.

Erhvervsvejledere, skolekonsulenter, 
kontaktlærere (skolevejledere) og andre
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udarbejder ofte et vejledningsmateriale, 
der oplyser om de aktuelle muligheder i 
det lokale område. Det vil ligeledes være 
de nævnte, der – tillige med skolebiblio-

tekar og skolecentral – er rede til at 
bistå den enkelte lærer med at udvælge 
og fremskaffe egnet materiale til under- 
visningen.
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Arrangementsformer i tilknytning 
til uddannelses- og 
erhvervsorientering

6.1. Indledning
Uddannelses- og erhvervsorientering er 
et undervisningsområde, som i vidt om- 
fang forudsætter kontakt med det omgi- 
vende samfund, dels ved, at der på sko- 
len arrangeres moder med erhvervs- og 
uddannelsesfolk, udstillinger, forevis- 
ning af film og lydbilledbånd m. v., dels 
ved, at eleverne gennemforer studiebe- 
søg eller udsendes i orienterende praktik- 
ophold på arbejdspladser eller uddan- 
nelsessteder (gymnasier, HF-kurser, tek- 
niske skoler, handelsskoler m.v.). Un- 
dertiden kombineres elementer fra de 
nævnte arrangementsformer.

De arbejdsformer, der her skal omta- 
les, bruges i øvrigt også i skolens indre 
oplysnings- og kontaktarbejde. Således 
kan indholdet af valgfag levendegøres 
for interesserede elever og forældre ved 
besøg i klasser på efterfølgende årgangs- 
trin eller gennem »høringer« af elever 
og lærere fra disse trin. Socialt eller pæ- 
dagogisk interesserede elever på ældste 
trin kan aflægges studiebesøg eller have 
praktik i de yngste klasser etc.

6.2. Uddannelses- 
og erhvervspraktik
Praktikophold indgår i de fleste skoler

som led i undervisningen på 9. og 10. 
klassetrin.

6.2.1. Praktikkens hovedtræk.

I praktikperioden arbejder eleven på et 
praktiksted, oftest i dettes normale ar- 
bejdstid. Det kan være en privat eller of- 
fentlig virksomhed eller institution, 
f. eks. en uddannelsesinstitution.

Praktikken organiseres oftest sådan, 
at hele klassen sendes ud på samme tid, 
dog med undtagelse af elever, som fore- 
trækker at blive på skolen. Det forekom- 
mer også, at eleverne udsendes enkeltvis, 
fordelt over hele skoleåret, og at varighe- 
den af praktikopholdet afpasses efter 
elevens behov, men de fleste praktikop- 
hold er af én eller to ugers varighed. Det 
tilstræbes ofte at give eleverne i hvert 
fald to praktikoplevelser.

6.2.2. Formål og virkning.
Det er hensigten, at eleverne skal få 
kendskab til forholdene og arbejdsfunk- 
tionerne på praktikstedet ved at deltage i 
det praktiske arbejde i så stor udstræk- 
ning som muligt. Dette kendskab til for- 
skellige miljøer og arbejdssituationer vil 
kunne få betydning for elevens person- 
lige stillingtagen i uddannelses- og er- 
hvervsspørgsmål. Det kan også bidrage 
til bredere forståelse af andre menne-
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skers livsvilkår og for samfundsforhold i 
almindelighed. Erfaringer fra praktikken 
kan endvidere være en hjælp, når eleven 
skal overveje sine egne forudsætninger 
og forventninger i forhold til de forelig- 
gende valgmuligheder.

Det er et almindeligt indtryk, at prak- 
tikken er den form for uddannelses- og 
erhvervsorientering, der har den største 
virkning. Fra praktikstederne høres som 
regel kun om gode erfaringer. Dog frem- 
føres det ofte, at praktikopholdene er for 
korte til, at praktikanterne kan nå at få 
et fyldestgørende billede af det pågæl- 
dende uddannelsesområde eller erhverv. 
Af og til anføres den betænkelighed, at 
en elev kan blive skræmt bort fra et i øv- 
rigt fornuftigt valg af uddannelse eller 
erhverv, da den første tid på praktikste- 
det kan være præget af forvirring og til- 
pasningsbesvær – en situation, som ele- 
ven vanskeligt kommer ud over under et 
kort ophold.

Praktikken vil dog under alle omstæn- 
digheder have betydning for elevernes 
personlige stillingtagen. Men denne virk- 
ning kan variere, afhængigt af den en- 
kelte elevs situation. Nogle elever vil på 
praktiktidspunktet være opladt for argu- 
menter for og imod valget af det pågæl- 
dende område. Andre kommer af for- 
skellige grunde ud i pladser, som de ikke 
uddannelsesmæssigt er direkte interesse- 
rede i. Atter andre er endnu ikke nået 
frem til en rimelig grad af stillingtagen, 
men har alligevel fulgt skolens opfor- 
dring til at angive praktikønsker. Elever, 
der helst ikke vil i praktik, bør blive på 
skolen.

Disse og endnu flere situationer vil 
kunne forekomme i en og samme klasse. 
Det vil derfor være værdifuldt at til- 
stræbe en vis individualisering af sigtet

med praktikken, afpasset efter elevernes 
forskellige situationer og behov, og 
denne individualisering bør afspejle sig i 
de former, hvorunder forberedelse og ef- 
terbehandling finder sted. Mange elever 
må således have mulighed for at lægge 
hovedvægten på praktikkens alment 
samfundsorienterende sigte.

6.2.3. Forberedelse og efterbehandling.

Der må ved forberedelse, gennemførelse 
og efterbehandling af praktik vises 
omhu og forsigtighed. Både lærere og 
praktikværter må søge at forebygge eller 
udrydde fejlopfattelser og forhastede 
slutninger hos de unge. Det er navnlig 
vigtigt, at eleverne undgår en »statisk« 
opfattelse af vilkår og muligheder (jfr. 
5.1. slutningen). Til forberedelsen hører 
bl. a., at eleverne har fået et vist kend- 
skab til erhvervs- og uddannelsesforhold, 
dels i almindelighed, dels vedrørende det 
område, praktikken omfatter. Endvidere 
må praktikkens formål drøftes med ele- 
verne bl. a. som grundlag for deres angi- 
velse af praktikønsker. Det er ligeledes 
nødvendigt, at eleverne får lært, hvor- 
dan de kan indsamle og registrere oplys- 
ninger og erfaringer fra opholdet.

Efterbehandlingen må navnlig tage 
sigte på, at eleverne udveksler erfaringer 
og synspunkter, og at de inddrager dette 
stof i det fortsatte arbejde med valgfor- 
beredelsen. Det må antages, at forbere- 
delse og efterbehandling kan have lige 
så stor betydning for eleverne som selve 
praktikken.

6.2.4. Samarbejdet med praktikstederne.
Praktikværter påtager sig et ekstraar- 
bejde ved at tage imod praktikanterne. 
Til gengæld opnår de en social og men-

24



neskelig kontakt med den lokale ung- 
dom og med skolens folk – en kontakt, 
der kan fremme den gensidige forståelse 
for forhold, som er af betydning ved de 
unges overgang til uddannelse eller be- 
skæftigelse.

Hvis praktikken skal lykkes, er det 
nødvendigt, at der er god forståelse og 
kontakt mellem det enkelte praktiksted 
og skolen. Praktikværter må således ac- 
ceptere, at elever måske ikke nærer ak- 
tuelt ønske om at vælge de pågældende 
erhverv, men i første række kommer for 
at gøre iagttagelser og samle erfaringer 
fra arbejdslivet til brug for klassens vi- 
dere arbejde.

Det er en fordel, at der er lagt et pro- 
gram for, hvordan praktiktiden skal ud- 
nyttes. Det samme program kan i reglen 
bruges flere gange, og det kan i store 
træk være fælles inden for samme bran- 
che. Det bør udarbejdes med deltagelse 
af erhverv, skole og evt. erhvervsvejled- 
ning.

Praktikstederne bør ligeledes, hvor 
det er praktisk muligt, søges inddraget i 
den undervisningsmæssige forberedelse 
og efterbehandling af praktikken, i hvert 
fald i tilrettelæggelsen heraf.

I nogle tilfælde kan praktikstedet gøre 
iagttagelser vedrørende elevens arbejds- 
form, væremåde etc., som eleven bør 
kende med henblik på de fortsatte valg- 
overvejelser. De kan gives til eleven eller 
til den lærer, der fører tilsyn med prak- 
tikken. Der bør dog advares imod at ind- 
hente sådanne oplysninger rutinemæssigt 
for alle elever, f. eks. i skemaform. Om- 
vendt er der erfaring for, at elevernes be- 
retning om opholdet kan give skolen og 
praktikstedet en tilbagemelding, der kan 
være nyttig med henblik på det fortsatte 
samarbejde.

6.2.5. Samarbejdet med hjemmene.

Erfaringen viser, at uddannelses- og er- 
hvervspraktik er et anliggende, som kan 
fremme et udbytterigt samarbejde mel- 
lem skole og hjem. Forældrene har i 
deres egenskab af erhvervsudøvere 
mange muligheder for at bidrage med in- 
formation eller med forslag til praktik- 
steder. De kan på samme måde som 
praktikværterne inddrages i for- og efter- 
behandlingen, og de bør gennem møde- 
virksomhed kunne deltage i overvejelser- 
ne om målsætning og praktisk tilrette- 
læggelse. Det enkelte praktikophold må, 
evt. skriftligt, accepteres af det pågæl- 
dende hjem.

6.2.6. Kontakt og tilsyn med eleverne.

Medens eleverne opholder sig i praktik, 
bør en lærer være til rådighed for tilsyn 
med eleverne og eventuel henvendelse 
fra praktikværter og forældre. I en del 
tilfælde vil det være tilstrækkeligt for 
læreren at holde kontakt med praktikste- 
det gennem en enkelt telefonopringning, 
men i andre tilfælde vil et eller flere 
besøg på arbejdspladsen – i forståelse 
med virksomheden – være hensigtsmæs- 
sige. Med henblik på efterbehandlingen 
vil det være en fordel, at læreren besø- 
ger praktikpladserne eller en del af dem.

6.2.7. Erstatningsspørgsmål.
Praktikanterne omfattes ikke af ulykkes- 
forsikringslovens regler, men der vil i til- 
fælde af ulykker, som måtte overgå sko- 
leelever og andre erhvervsvejledningssø- 
gende i forbindelse med ophold i er- 
hvervspraktik, blive ydet erstatning af 
statskassen efter ulykkesforsikringslo- 
vens regler. Det er en forudsætning, at 
praktikken organiseres af en skole eller 
et erhvervsvejledningskontor.
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På lignende måde som for ulykkesrisi- 
koen er der skabt hjemmel for, at der af 
statskassen kan udredes erstatning for 
skader, som måtte forvoldes gennem 
praktikophold.

I påkommende ulykkes- eller skadetil- 
fælde vil fremgangsmåden være den, at 
hjemmet, skolen, praktikvirksomheden 
eller vedkommende erhvervsvejleder ud- 
fylder et anmeldelsesskema, som rekvire- 
res fra det stedlige arbejdsformidlings- 
kontor. Skemaet indsendes gennem kon- 
toret til arbejdsdirektoratet, der forestår 
ordningens nærmere administration.

6.2.8. Praktiske forhold.

Det er vigtigt, at eleverne kan fremsætte 
deres ønsker om praktik ud fra deres in- 
teresser, upåvirket af eventuelle for- 
tjenstmuligheder i praktiktiden. Ele- 
verne får derfor ikke løn eller nogen 
anden form for betaling.

Praktikanten giver meddelelse om syg- 
dom såvel til praktikstedet som til sko- 
len.

Praktiksted vælges om muligt nær ele- 
vens hjemsted. Men det kan i enkelte til- 
fælde være nødvendigt, at praktikken 
finder sted i en anden egn. Transportud- 
gifter afholdes af skolen eller hjemmet.

Praktikken i en egn må samordnes på 
en sådan måde, at de enkelte virksomhe- 
der ikke overbelastes gennem ukoordine- 
rede henvendelser fra forskellige sider. 
Samtidig er det vigtigt, at der ikke fra 
den enkelte skoles side tages eneret på 
praktiksteder, der efter deres natur bør 
kunne benyttes af flere skoler i området.

6.3. Arbejdspraktik
En særlig form for praktik er den så- 
kaldte arbejdspraktik, der ofte anvendes

over for specialklasseelever i deres sidste 
skoleår.

Arbejdspraktikken griber dybere ind i 
skolens normale funktioner end noget 
andet arrangement, idet op imod halvde- 
len af undervisningstiden almindeligvis 
anvendes til praktik.

Arbejdspraktikken tjener først og 
fremmest til at gøre eleven fortrolig med 
arbejdsfunktioner og arbejdsvilkår uden 
for skolen. Desuden er der ofte mulighed 
for, at eleven kan finde en arbejdsplads, 
hvor han eller hun kan blive ansat, når 
skolegangen er afsluttet.

Arbejdspraktikken kræver i endnu hø- 
jere grad end den foran omtalte uddan- 
nelses- og erhvervspraktik en grundig 
forberedelse og et tæt samarbejde mel- 
lem skole og praktiksted. Det vil oftest 
være specialundervisningens kurator, 
som formidler aftalerne, følger og støtter 
eleverne og løbende fungerer som kon- 
taktled for begge parter.

Da arbejdspraktik i princippet er et 
led i skolens undervisning, skal eleven 
ikke have nogen egentlig løn. Det er dog 
almindeligt, at det i aftalen om elevens 
arbejdsvilkår indgår, at der udbetales en 
»arbejdsdusør«, som sættes i passende 
forhold til elevens præstationer.

At eleven således ikke er arbejdstager 
i egentlig forstand medfører, at arbejds- 
praktik kan iværksættes uden hensyn 
til forskellige sociale ordninger, der er 
gældende i almindelige arbejdsforhold. 
Dog gælder arbejderbeskyttelseslovens 
sikkerhedsforskrifter i fuld udstrækning. 
Eleverne er ikke berettiget til feriepenge 
og sygedagpenge. De er heller ikke om- 
fattet af arbejdsgiverens pligt til ulykkes- 
forsikring.

I tilfælde af ulykke eller skade, for- 
voldt af eleven, vil fremgangsmåden ved
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ansøgning om erstatning være den 
samme som beskrevet under Uddannel- 
ses- og Erhvervspraktik (6.2.7.)

Den lægeundersøgelse og helbredsat- 
test, der kræves ved beskæftigelse af 
unge under 18 år, kan indtil videre ude- 
lades ved arbejdspraktik, forudsat at 
skolelægen påser, at de unge ikke sættes 
til arbejde, som de er uegnede til på 
grund af deres helbredstilstand. Attesten 
kræves derimod efter skolegangens 
ophør, også hvis eleven ansættes i den 
virksomhed, hvor arbejdspraktikken har 
fundet sted.

Arbejdspraktik falder ikke ind under 
lærlingelovens regler.

6.4. Studiebesøg
Studiebesøg på erhvervsvirksomheder og 
institutioner er utvivlsomt den ældste og 
hyppigst anvendte form for praktisk ud- 
dannelses- og erhvervsorientering.

6.4.1. Formål.

De formål, der ønskes fremmet, vil of- 
test være

at udvide elevernes kendskab til uddan- 
nelses- og erhvervsforhold i almindelig- 
hed, dels for at forberede valggrundla- 
get, dels for at øg forståelsen og respek- 
ten for andres arbejde,

at forberede praktik, dels for at gøre 
praktikønskerne mere realistiske, dels 
for at øve eleverne i at spørge og iagt- 
tage på en udbyttegivende måde,

at vise forbindelse mellem det, der læres 
i skolen, og de krav, der stilles i efterføl- 
gende uddannelser og erhverv.

Der vil som regel være grund til at 
søge alle disse formål mere eller mindre 
tilgodeset ved hvert enkelt studiebesøg.

6.4.2. Tilrettelæggelse.

Det er mange læreres erfaring, at besø- 
get i den mindre, let overskuelige virk- 
somhed eller institution er det, der lyk- 
kes bedst. De større og mere komplice- 
rede virksomheder, der tegner en del af 
billedet af det industrialiserede arbejds- 
liv, bør imidlertid lægge beslag på en ri- 
melig del af det samlede besøgsantal, 
navnlig på de ældste klassetrin.

Besøgsprogrammer for forskellige 
klasser vil nok i nogen grad være for- 
skellige, men vil oftest indeholde så 
mange fælles træk, at udarbejdede pro- 
grammer bør stilles til rådighed for alle 
lærere, som vil være interesseret i det 
pågældende besøgssted.

Et gennemarbejdet besøgsprogram vil 
som regel kunne anvendes med få æn- 
dringer til mange besøg. Programmet ud- 
arbejdes af skolens og besøgsstedets re- 
præsentanter i forening, eventuelt med 
bistand af erhvervsvejledningen.

6.4.3. Forberedelse, gennemførelse 
og efterbehandling.

Uanset formålet må studiebesøget forbe- 
redes, gennemføres og efterbehandles 
omhyggeligt. Forsømmelser i disse hense- 
ender vil forringe udbyttet og i det lange 
løb umuliggøre besøgsarbejdet.

Læreren må give en vis forhåndsorien- 
tering om besøgsstedet eller sætte ele- 
verne i stand til selv at skaffe sig bag- 
grundsviden bl. a. om besøgsstedets ar- 
bejdsopgaver og nødvendige fagudtryk.

For at udnytte besøget bedst muligt 
må eleverne have klargjort sig, hvad de 
vil undersøge på stedet, og de må – en- 
keltvis eller i grupper – påtage sig at 
finde stof til løsning af nogle konkrete 
opgaver. Opgaverne vil ofte samle sig 
om emner som arbejds- og ansvarsforde-
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ling, uddannelsesforhold, arbejdsmiljø 
og sikkerhed.

Der kan være grund til at pege på, at 
der i en besøgssituation kan ligge noget 
kunstigt, navnlig i rollefordelingen mel- 
lem eleverne og de ansatte, der bliver 
»kigget på« som udstillingsgenstande. 
Dette problem bør drøftes åbent med 
eleverne, og det vil være værdifuldt, 
hvis man også på værtssiden er opmærk- 
som herpå.

Ved en afsluttende samtale bør der 
gives eleverne lejlighed til at stille 
spørgsmål, som de ikke har kunnet stille 
under rundgangen.

Staten yder erstatning i tilfælde af 
ulykker eller ved skadeforvoldelser på 
lignende måde som ved praktik (6.2.7.). 
Efterbehandlingen bør ske snarest mu- 
ligt efter besøget. Hertil hører mundtlige 
og/eller skriftlige referater fra grup- 
perne og fra elever, som har haft indivi- 
duelle opgaver.

6.4.4. Besøg for forskellige klassetrin.

Almindeligvis er elever til og med 8. 
klassetrin for umodne til at bearbejde 
mere komplicerede forhold under studie- 
besøg. Derfor bør besøg på disse klasse- 
trin, som i øvrigt kan være værdifulde, 
gå ud på at iagttage mere enkle forhold i 
samfunds- og arbejdslivet. Fra 7. klass- 
etrin er det nærliggende at inddrage de 
nærmest efterfølgende undervisningstil- 
bud, f. eks. ved besøg i højere klasser, 
i ungdoms- og efterskoler m. v.

Man må søge at tilrettelægge så for- 
skelligartede besøg, at det samlede pro- 
gram gennem de sidste skoleår belyser 
valgmulighederne i hovedtræk.

Det er ligeledes vigtigt at sørge for, at 
studiebesøgene viser nogle af de forskel- 
ligheder, der kan forekomme med hen-

syn til virksomhedernes arbejdsopgaver, 
struktur, miljøforhold m. v. jfr. 2.4.

6.4.5. Studiebesøg med andre formål.

Studiebesøg, der gennemføres med ud- 
dannelses- og erhvervsorienterende sigte, 
kan tillige betragtes som led i en bredere 
samfunds- eller samtidsundervisning. 
Omvendt benyttes studiebesøg underti- 
den med et andet sigte end uddannelses- 
og erhvervsorientering, selv om det, 
f. eks. ved en drejning af tilrettelæggel- 
sen og forberedelsen, ville være muligt 
også at udnytte besøget til dette formål. 
Det vil være hensigtsmæssigt for skolen 
at sørge for en vis koordinering, så at 
studiebesøgene, der er en tidkrævende 
arbejdsform, også for besøgsstederne, 
udnyttes så alsidigt som muligt i under- 
visningen. Dette forudsætter et samar- 
bejde mellem lærerne i den pågældende 
klasse.

6.5. Uddannelsesdage
En særlig form for studiebesøg er karak- 
teriseret ved, at skolerne i et område på 
samme dag sender elever på studiebesøg 
i de uddannelsesinstitutioner, der findes 
i området. De fleste uddannelsesinstituti- 
oner har en ret begrænset kapacitet med 
hensyn til at modtage elever på studiebe- 
søg. Der kan derfor være god grund til 
at udnytte besøgsmulighederne på den 
måde, at hver enkelt kun besøges af ele- 
ver, der gerne vil vide noget om netop 
denne uddannelsesinstitution.

Da uddannelsesdage ofte tilrettelæg- 
ges for et område, som dækker flere 
kommuner, kan det være nødvendigt, at 
aftaleformidling m.v. centraliseres. Dette 
kan f. eks. ske ved, at erhvervsvejledere, 
skolekonsulenter og evt. andre i området
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etablerer et samarbejde om tilrettelæg- 
gelsen og afviklingen af besøgene.

6.6. Møder med fagfolk
Med fagfolk menes her folk fra faglige 
organisationer, virksomhedsledere, funk- 
tionærer, arbejdere, lærlinge m. v. Eller 
det kan være repræsentanter for stedlige 
uddannelsesinstitutioner.

Møderne organiseres ofte sådan, at en, 
to eller måske flere fagfolk kommer på 
skolen for at fortælle, besvare spørgsmål 
eller deltage i paneldrøftelse.

Fagfolk fra et større antal erhverv og 
uddannelser kan også være fordelt i en 
række klasseværelser eller ved små 
borde i et større lokale, således at elever 
og forældre kan søge oplysninger for- 
skellige steder under mødet.
Ved en tredje form træder samtalemulig- 
heden noget tilbage til fordel for prak- 
tisk demonstration af faglige redskaber 
og typiske arbejdsfunktioner i form af 
»arbejdende stande«, ofte i forbindelse 
med større udstillinger. Undertiden får 
eleverne lejlighed til selv at prøve enkle 
arbejdsfunktioner.

6.7. Featurearrangementer
Mange skoler gennemfører fra tid til 
anden et »featurearrangement«, idet flere 
klasser, evt. hele skolen eller endog 
flere skoler sammen, i en periode – of- 
test fra en dag op til en uge – ophæver 
det normale arbejdsskema og i stedet ar- 
bejder med et fælles projekt efter en 
forud lagt plan og opgavefordeling.

Et featurearrangement kan bestå i, at 
eleverne fra de ældre klassetrin arbejder 
med emner fra uddannelses- og erhvervs-

orienteringen. Hertil er især mere al- 
mene emner egnede, f. eks. undersøgelse 
af valgmuligheder efter 7. og efter 9. 
skoleår, undersøgelse af lokale uddan- 
nel-ses- og beskæftigelsesmuligheder, ar- 
bejde med forberedelsen af erhvervs- 
praktik, studiebesøg og arbejdspraktik.

6.8. Lejrskole
Næsten alle elever kommer på lejrskole 
mindst én gang i løbet af deres skoletid.

Lejrskolen kan være af betydning for 
uddannelses- og erhvervsorienteringen, 
idet eleverne kan møde mange forskel- 
lige erhvervsrepræsentanter og stifte be- 
kendtskab med en række arbejdsfunktio- 
ner.

Undertiden arbejder man på lejrsko- 
len direkte med emner, der har at gøre 
med uddannelses- og erhvervsorienterin- 
gen. I mange tilfælde bestræber man sig 
på at finde en lejrskole, i hvis nærhed 
man kan undersøge erhverv, som ikke 
findes derhjemme. Herved kan eleverne 
få et mere alsidigt billede af dansk er- 
hvervsliv. I nogle dele af landet er der 
truffet aftale om, at elevbesøg på visse 
erhvervsvirksomheder formidles eller re- 
gistreres gennem det stedlige erhvervs- 
vejledningskontor eller skolekonsulenten 
for uddannelses- og erhvervsorientering.

6.9. Samarbejdsspørgsmål
Det gælder for næsten alle de her om- 
talte arrangementer, at de griber ind i 
det normale skolearbejde. Man kan der- 
for ikke tage dem i anvendelse uden i 
forvejen at have inddraget såvel foræl- 
drene (og eleverne) som de lærere, der i 
øvrigt underviser klassen. Det samme
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gælder de erhvervsrepræsentanter, prak- 
tikværter og andre uden for skolens 
kreds, der skal medvirke i arrangemen- 
tet.

De lærere, der berøres skema- eller 
undervisningsmæssigt, må være med til 
at planlægge, hvordan arrangementet 
kan bringes i pædagogisk sammenhæng 
med andre sider af skolens arbejde.

I mange tilfælde vil kontaktlærer 
(skolevejleder), erhvervsvejleder eller 
skolevæsenets konsulent for uddannel- 
ses- og erhvervsorientering kunne for- 
midle dele af de nødvendige omlægnin- 
ger eller aftaler eller i hvert fald være 
rådgivende for læreren.

Når det drejer sig om større virksom- 
heder eller institutioner, der ønskes ind- 
draget i skolernes uddannelses- og er- 
hvervsorientering, kan det ofte være et 
problem at få forståelsen for arrange- 
mentet tilstrækkeligt udbredt i de for- 
skellige afdelinger og personalekatego- 
rier. I mange tilfælde kan det være en 
farbar vej at bede samarbejdsudvalget 
bistå med at udforme de nærmere ret- 
ningslinier.

I en række byer med opland er der 
oprettet kontaktudvalg mellem skole, er- 
hverv og erhvervsvejledning. I udval- 
gene aftales ofte den stedlige ordning af 
praktik, studiebesøg m.v.
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Individuel vejledning og 
forældresamarbejde 7

7.1. indledning
Som omtalt  i  afsnit  1.3. blev valgforbere- 
delse (vejledning) tidligere stort set 
alene betragtet som personlig rådgiv- 
ning, udført af specialister,  medens man 
i de senere år har interesseret sig stærkt 
for undervisning, information, besøgs- 
og praktikoplevelser m. v. Tilbage står 
dog, at der altid vil  melde sig et vist  
behov for individuel bistand, navnlig i  
perioderne umiddelbart forud for under- 
visningsmæssige valgafgørelser.

Der gøres undertiden forsøg på at 
drage en skillelinie mellem den vejled- 
ning, der angår valg af undervisning/ 
uddannelse/erhverv, og den rådgivning, 
som vedrører elevens pædagogiske situa- 
tion, sociale ti lpasning og øvrige ve og 
vel.  Erfaringen viser imidlertid, at det i  
praksis næppe er muligt at opretholde 
en sådan grænsedragning. Det drejer sig 
mere eller mindre om elevens totalsitua- 
tion, og vanskeligheder på ét område 
kan have årsager eller følger på et eller 
flere andre.

Der er snarere tale om en skala, som 
rækker fra ti lfælde, hvor afvejning af 
undervisningstilbud behersker billedet,  
t i l  t i lfælde, hvor problemet synes uden 
forbindelse med valg af fremtidsmulig- 
heder.

Det er heller ikke hensigtsmæssigt at 
drage en fast skillelinie efter klassetrin. 
Behovet for vejledning kan findes helt  
fra skolestarten, f .  eks. i  form af indsko- 
lingsproblemer, hvis behandling kan 
være afgørende for,  om der senere op- 
står vanskeligheder med uddannelses- og 
erhvervsvalg eller på anden måde. Sko- 
lens vejledende indsats bor derfor ti lrettelægges 
med en sådan bredde, at den 
dækker hele skoleforløbet,  med de for- 
skelle der betinges af elevernes alder og 
hele situation.

Der kan være store variationer i  vej- 
ledningsproblemernes styrke og alvor. I  
nogle ti lfælde kan de være klaret med en 
enkelt kort samtale, i  andre ti lfælde nød- 
vendiggøres årelang indsats af lærere, 
skolepsykologer, erhvervsvejledere, soci- 
alforvaltning, hospitaler m. v. Der er 
delte meninger om, hvor langt skolens 
muligheder og forpligtelser rækker i  hen- 
seende til  at  opfylde elevernes behov for 
vejledning/rådgivning udover det under- 
visningsmæssige. En vis ti lbageholden- 
hed kan i  nogle ti lfælde skyldes, at man 
ikke ønsker at overbetone problemets 
størrelse eller at overbeskytte eleverne, 
hvor de måske havde bedst af selv at 
tumle med problemerne.

Hertil  kommer det væsentlige pro- 
blem at sikre rådgivningens faglige kva-
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litet, dels gennem en effektiv organisato- 
risk opbygning, dels gennem indsats på 
det uddannelsesmæssige område. Den 
langsigtede målsætning for vejlednings- 
arbejdet er at forebygge vanskelighe- 
derne, således at den individuelle rådgiv- 
ning i videst muligt omfang overflødig- 
gøres.

En række træk ved udviklingen i sko- 
len peger imidlertid i retning af, at vej- 
ledningsarbejdet må udbygges:

1. Med undervisningspligtens udvidelse 
– og i årene op til denne – er antallet af
13–17-årige i folkeskolen stærkt forøget, 
og en del elever, som tidligere ville have 
forladt skolen, fortsætter nu, eller de ud- 
skrives med benyttelse af dispensations- 
reglerne. Disse elever har ofte et særlig 
stort rådgivningsbehov, og der må i reg- 
len knyttes forbindelser til vejledningsor- 
ganer, der kan videreføre skolens støtte- 
bestræbelser.

2. Opbygningen af interne valgmulighe- 
der (valgfag m. v.) og flytningen af valg- 
afgørelsen til forældre/ elev forudsætter 
informations-, vejlednings- og omvalgs- 
procedurer.

3. Demokratiseringsprocessen med øget 
elevdeltagelse i skolens beslutninger 
medfører større kontakt og fællesskabs- 
følelse mellem lærere og elever, hvorved 
det bliver naturligt at søge – og give – 
råd og vejledning.

4. Studievejledning er indført i HF og 
de erhvervsfaglige grunduddannelser og 
er under forberedelse andre steder i ud- 
dannelsessystemet. Det vil i det lange 
løb føles uholdbart, at der ikke i folke- 
skolen findes tilsvarende vejledningsmu- 
ligheder.

7.2. Klasselærerfunktionen
Der er tidligere (1.6.) peget på, at ud- 
dannelses- og erhvervsorienteringen hø- 
rer sammen med skolens øvrige vel- 
færds- og trivselsbefordrende opgaver. 
Der er i dansk skole tradition for, at den 
centrale person vedrørende disse opga- 
ver er klasselæreren. Det er derfor natur- 
ligt at henføre ansvaret for elevernes 
valgforberedelse til klasselærerfunktio- 
nen. Heri ligger ikke – som tidligere be- 
skrevet – at klasselæreren personligt skal 
gennemføre hele valgforberedelsespro- 
grammet, men han må være den, som 
har ansvar for, at der tages initiativ til 
planlægning og koordineret gennemfø- 
relse af arbejdet i den enkelte klasse.

Vedrørende klasselærerens indsatsmu- 
ligheder i direkte kontakt med eleverne 
skal her omtales dels »klassens time«, 
dels personlige samtaler.

7.2.1. Klassenstime.

Det vil formentlig i de fleste skoler blive 
tilstræbt, at »klassens time« udvikler sig 
til at blive et fristed for elevernes egne 
ideer og ønsker om fællesaktiviteter, 
drøftelse af aktuelle problemer m. v. Det 
vil ikke være hensigtsmæssigt at ind- 
drage disse timer, eller en del af dem, til 
de obligatoriske undervisningsemner, 
altså heller ikke til en systematisk ud- 
dannelses- og erhvervsorientering. Til 
trods herfor må man imidlertid vente, at 
eleverne i de perioder, hvor et undervis- 
ningsvalg står for døren, gerne vil drøfte 
perspektiverne og konsekvenserne af 
valget med klasselæreren og med hinan- 
den. Hertil kommer, at mange af de akti- 
viteter, der vil finde plads i »klassens 
time«, fremmer elevernes selvkendskab 
og bidrager til at afklare deres holdnin-
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ger og interesser i forhold til fremtids- 
mulighederne. Ligeledes vil eleverne i 
»klassens time« kunne drøfte, hvad de 
har haft ud af den hidtidige uddannel- 
ses- og erhvervsorientering, og hvilke øn- 
sker og forslag de har vedrørende fremti- 
dige arrangementer. »Klassens time« vil 
være et vigtigt middel for klasselæreren 
til at lære de enkelte elever, deres per- 
sonlige situation og deres indbyrdes for- 
hold bedre at kende. Herved får han 
øgede muligheder i valgforberedelsesar- 
bejdet, dels det undervisningsmæssige, 
dels den personlige vejledning.

Der er med foranstående ikke taget 
stilling til det synspunkt, som undertiden 
fores frem, at enhver time bør være 
»klassens time«, forstået på den måde, at 
de øvrige timer nødig skulle blive uinspi- 
rerende, fordi elevernes friere udfoldel- 
ser henvises til denne særlige time.

7.2.2. Personlige samtaler.

Der kan vanskeligt opstilles regler for, i 
hvilket omfang klasselæreren må være 
til rådighed med individuel rådgivning 
for eleverne. Sådanne samtaler kan i ind- 
hold, varighed og hyppighed variere fra 
elev til elev, fra skole til skole og fra 
lærer til lærer. Der kan være tale om et 
kort, konkret spørgsmål i et frikvarter, 
eller det kan dreje sig om vedholdende 
problembehandling og støtte gennem 
flere år. Vejledningen vil ofte indeholde 
hjælp til selvvurdering i relation til valg- 
muligheder, således at metoder til be- 
tryggende evaluering af kundskaber, 
færdigheder m. v. vil få stor betydning.

Der er grund til at pege på den per- 
sonlige faktor i vejledningsarbejdet. Selv 
om klasselæreren har status som den, 
der frem for andre lærere varetager klas- 
sens trivsel og velfærd, kan det.fore-

komme, at enkelte elever ikke har let 
ved at komme i god kontakt med netop 
denne lærer, hvorimod de af en eller 
anden grund lettere betror sig til en 
anden af deres lærere. Det er vigtigt, at 
eleven i sådanne tilfælde har en reel mu- 
lighed for at søge hjælp, hvor han/hun 
ønsker det.

7.3. Forældresamarbejde
En af skolens opgaver vil være at drage 
omsorg for den sammenhængende infor- 
mation og systematiske valgopøvelse, 
som er nødvendig for elevens valg af ud- 
dannelse og erhverv. Men man ved med 
sikkerhed, at samspillet mellem eleven 
og hans omgivelser gennem opvæksten, 
forældre, søskende, kammerater m. v., 
rummer faktorer af fundamental betyd- 
ning for valggrundlaget. Disse faktorer 
er vanskelige at identificere og analy- 
sere. De gør sig i hovedsagen gældende 
på det ubevidste plan og vedrører navn- 
lig indstillinger, vurderinger, interesse- 
mønstre, men også forhold af betydning 
for selvstændighed og adfærd foran be- 
slutningssituationer.

Det er en vanskelig opgave at opnå en 
egentlig koordinering af disse påvirk- 
ninger med den valgforberedelse, der 
finder sted i skolen. Det må imidlertid 
indgå i tilrettelæggelsen af uddannelses- 
og erhvervsorienteringen, hvordan man 
bedst kan nærme sig en løsning af pro- 
blemet. Der kan peges på følgende ho- 
vedpunkter:

1. Grundsynspunkterne for elevernes 
fremadskridende beherskelse af valg- 
problemer, herunder også undervisnings- 
og erhvervsvalg (beskrevet i afsnittene 
1.3., 1.8. og 3.) må søges drøftet med
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forældrene. Dette kan ikke udsættes til 
de sidste skoleår, men bor påbegyndes 
tidligt i skoleforløbet, for at forældrene 
kan overveje deres egne indsatsmulighe- 
der i lyset af disse synspunkter og prin- 
cipper. Emnet må tages op i forældremø- 
der flere gange og gradvis uddybes.

2. Forældrene må underrettes i god tid, 
når der skal tages stilling til de forskel- 
lige undervisningstilbud – både om valg- 
mulighederne og deres konsekvenser og 
om den valgforberedelse, skolen påtæn- 
ker at gennemføre. Det er sjældent til- 
strækkeligt at give skriftlig information 
herom, og det vil være værdifuldt at 
give forældre (og elever) lejlighed til at 
deltage i udformningen af valgforbere-

delsen. Når det gælder de valgforbere- 
dende arrangementer (praktik, studiebe- 
søg, m.v.) kan forældrene i nogle til- 
fælde direkte yde bistand ved gennemfø- 
relsen. Tilsvarende bør forældre og ele- 
ver inddrages i erfaringsudveksling og 
evaluering efter arrangementerne, jfr. 
6.2.5.

3. Samarbejdet med forældrene bør til- 
rettelægges, så det bliver naturligt for 
forældrene at komme til skolen til råd- 
slagning om den enkelte elevs trivsel, 
skolemæssige fremgang og valgmulighe- 
der, – ikke blot på skolens initiativ 
forud for afgørelser om fortsat skole- 
gang, men også løbende, når problemer 
opstår eller ønskes forebygget
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Opgavefordeling, bistands- og 
henvisningsmuligheder

8.1. Indledning
Det er tidligere (bl. a. under 1.2. og 
6.9.) fremhævet, at uddannelses- og er- 
hvervsorientering og øvrige vejlednings- 
betonede opgaver i skolen forudsætter 
organiseret kontakt og samvirke til 
mange sider, dels indadtil mellem sko- 
lens medarbejdere indbyrdes og mellem 
disse og elever/forældre, dels udadtil 
mellem den enkelte skole og en lang 
række institutioner, organisationer m. v., 
som kan bidrage til problemernes løs- 
ning.

8.2. Samarbejde 
om vejledningsopgaverne
Klasselæreren må, som det flere gange er 
fremhævet, være elevernes »tillidsmand« 
i den forstand, at det tilkommer ham at 
drage omsorg for, at de planlagte valg- 
forberedende og vejledningsmæssige for- 
anstaltninger kommer til udførelse, dels 
ved hans egen indsats, dels ved andres. 
Skolens ledelse har det administrative og 
pædagogiske ansvar for den samlede vej- 
ledningsvirksomhed og vil i mange til- 
fælde være direkte inddraget i dele af in- 
formations- og rådgivningsarbejdet.

Erfaringen har vist, at det – navnlig

ved større skoler – er vanskeligt at gen- 
nemføre et samlet vejledningsprogram, 
herunder bl. a. rimelig udnyttelse af 
hjælpemidler og arrangementer, hvis 
hver enkelt klasselærer er overladt til sig 
selv i dette arbejde. Det må i det mind- 
ste forudsættes, at klasselærerne gennem 
planlægningsmøder får lejlighed til at 
opstille koordinerede rammer for årets 
arbejde.

8.2.1. Kontaktlærere (skolevejledere).

I en række kommuner, hvor man har ar- 
bejdet meget med vejledningsproble- 
merne, har man valgt at støtte klasselæ- 
rerne ved at udpege en enkelt lærer 
(eller to) til at varetage tværgående, ko- 
ordinerende og konsultative opgaver på 
disse områder. Det kan være forskelligt 
fra sted til sted, hvilke opgaver man hen- 
lægger til denne særlige kontaktlærer 
(skolevejleder, rådgivningslærer, uddan- 
nelseskonsulent eller studievejleder), 
men det gælder generelt, at ansvaret 
fortsat hviler på klasselæreren, og at der 
er tale om en bistand til dennes arbejde.

Den særlige lærers arbejde vil i hoved- 
sagen være at finde inden for følgende 
områder:

– Bistand ved klasselærernes planlæg- 
ning af årets valgforberedelsesaktivite- 
ter
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– samarbejde med skolebibliotekar 
m. fl. om tilvejebringelse og udnyttelse 
af valgforberedende undervisnings- og 
oplysningsmateriale på skolen

– tilrettelæggelse og koordinering af stu- 
diebesøg, praktik og andre indlevelses- 
aktiviteter

– etablering af forbindelse til forskellig- 
artede bistandsområder, når der er 
behov herfor

– konsultativ bistand ved valgforbere- 
dende undervisning og i rådgivningssi- 
tuationer.

8.2.2. Skolelæger, skolesundheds- 
plejersker m;fl.

Skolelægeinstitutionen indgår i stigende 
grad i samarbejde med skolens øvrige 
personale for at varetage trivselsopga- 
ver i bred forstand, herunder også for 
at bistå med at inddrage de helbreds- 
mæssige aspekter i den valgforberedende 
undervisning og i den individuelle råd- 
givning. Det er i dette program navnlig 
af vigtighed at følge de elever, hvis ud- 
vikling trues af sociale eller helbreds- 
mæssige årsager. Regelmæssige konfe- 
rencer eller samråd mellem de medarbej- 
dere i skolen, som kender de pågæl- 
dende elever, må anses for et nødvendigt 
middel hertil.

8.2.3. Skolekonsulenter.

Amter og kommuner har mulighed for at 
oprette stillinger som skolekonsulent for 
uddannelses- og erhvervsorientering. 
Disse konsulenter vil være til rådighed 
med konsultativ bistand, uddannelsesak- 
tiviteter, regional planlægning m. v. 
inden for de opgaveområder, som er 
nævnt foran under »Kontaktlærere« 
(8.2.1.).

8.2.4. Skolepsykologer og kuratorer.

De skolepsykologiske kontorer, hvortil 
skolekonsulenterne for kuratorvirksom- 
hed er knyttet, vil navnlig kunne bistå 
skolen/klasselæreren i vejledningstil- 
fælde, hvor der er behov for særlige for- 
anstaltninger med henblik på at støtte 
elevens skolemæssige funktion og al- 
mene trivsel. For elever, der modtager 
specialundervisning, vil der være mulig- 
hed for bistand fra kurator såvel vedrø- 
rende det kollektive og individuelle vej- 
ledningsarbejde som ved overgangen og 
tilpasningen til erhvervsmæssig uddan- 
nelse og beskæftigelse. Se i øvrigt 6.3.

8.2.5. Den offentlige erhvervsvejledning.
Det har siden 1955 hørt til den offentlige 
erhvervsvejlednings opgaver at hjælpe 
skolerne med planlægning og gennemfør- 
else af uddannelses- og erhvervsoriente- 
ring. Arbejdsformidlingskontorernes er- 
hvervsvejledere, der i mange tilfælde er 
deltidsansatte lærere, vil navnlig kunne 
bistå skolerne på følgende områder:
– Indslag i uddannelses- og erhvervsori- 

enteringen på de ældste klassetrin, 
navnlig om aktuelle og lokale uddan- 
nelses- og erhvervsforhold,

– fremskaffelse af besøgssteder og prak- 
tikpladser samt i nogle tilfælde koor- 
dination og administration på disse 
områder, herunder også tilrettelæg- 
gelse af valgforberedende møder m.v.,

– individuel vejledning af elever og for- 
ældre, der henviser til AF-kontorerne,

– materialeforsyning

8.2.6. Sociale institutioner.
I forbindelse med individuel vejledning 
til de særligt truede elevgrupper vil der 
fra tid til anden opstå behov for rådgiv-
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ning fra eller henvisning til de mangear- 
tede institutioner m. v. på det sociale 
område. Klasselæreren vil i sådanne til- 
fælde ofte handle i samråd med kontakt- 
lærer, skolelæge, skolepsykolog eller er- 
hvervsvejleder, men altid med skolele- 
delsens indforståelse. Den kommunale 
social- og sundhedsforvaltning vil i de 
fleste tilfælde være det rette sted at søge 
kontakt med for at tage bestik af hjælpe- 
mulighederne.

8.2.7. Skoleformer uden for folkeskolen.
De uddannelsesområder, som modtager

eleverne efter folkeskolen, dvs. gymna- 
sier, HF-kurser, erhvervsskoler m. v., 
klager ofte over, at eleverne er for dår- 
ligt informerede om, hvad der venter 
dem. Disse skoler er i almindelighed 
særdeles interesserede i at samarbejde 
med de folkeskoler, hvorfra de modtager 
elever, om at tilrettelægge vejledningsak- 
tiviteter, der kan bøde på denne mangel. 
Det drejer sig her om behov af regional 
karakter, hvorfor det oftest vil være na- 
turligt at inddrage skolekonsulenter 
og/eller erhvervsvejledere i den nær- 
mere planlægning.

t
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