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- Der tales meget om universitetsuddan-

nelser, lidt om de mellemlange uddannel-

ser og meget lidt om erhvervsskolerne. 

Der er ikke mange, som taler om dem, vi 

har med at gøre.
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livskvalitet er nytteværdi
Generalforsamling i DHI med fokus på nye menneske-perspektiver 
og nye tilgange til uddannelse

Formand for DHI (Den Helhedsoriente-

rede Indsats), Jørn Lehmann Petersen, lag-

de ud med en peptalk, da han gav sin be-

retning på DHI’s generalforsamling 2013. 

Formanden lagde vægt på, at vi lever i 

»omvæltningens tid« og beklagede samti-

dig det fokus, som »Dovne Robert« har 

fået, siden han gjorde sit indtog i det dan-

ske mediebillede i 2012.

Det er ifølge Jørn Lehmann Petersen ty-

per som Robert og andre, der ser en ære i 

at komme i pressen, der er med til at 

stemple de personer, som er omdrejnings-

punktet for DHI’s arbejde. 
- Vi skal ikke være bange for at tænke nyt. Livskvalitet for det enkelte menneske er også en 
nytteværdi, sagde Jørn Lehmann, formand for Netværket - Den Helhedsorienterede Indsats.
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livskvalitet er nytteværdi
Jørn Lehmann Petersen slog et slag for, 

at vi flytter perspektivet. At vi får drejet fo-

kus væk fra nytteværdien i det enkelte 

menneske og i stedet retter fokus mod det 

inkluderende fællesskab, hvor der er plads 

til alle. 

- Vi skal ikke være bange for at tænke 

nyt. Livskvalitet for det enkelte menneske 

er også en nytteværdi.

Tjener 8 mio. ved succes

Forud for selve generalforsamlingen hav-

de de 25 fremmødte hos 3F Aarhus Ry-

marken lyttet til borgmester og formand 

for KLs Arbejdsmarkeds- og Erhvervsud-

valg, Jacob Bundsgaard. 

Jacob Bundsgaard fremhævede vigtig-

heden af at finde retning og sætte mål i 

forhold til unge med særlige behov. 

- Vi skal finde retning og målsætninger 

i forhold til de her grupper. 95 % -målsæt-

ningen giver retning, men de 5 % er ikke 

glemt, påpegede Jacob Bundsgaard. 

Han fortalte samtidig om et nyt værk-

tøj, som giver folkeskolelederne mulighed 

og pligt til via computeren at følge de ele-

ver, som har forladt skolen op til 15 måne-

der efter endt uddannelse. 

- Vi kan se, at andelen af unge, som 

gennemfører en ungdomsuddannelse er 

stigende, tilføjede Jacob Bundsgaard. 

Han kunne fortælle, at samfundet tje-

ner 8 millioner kroner, hver gang en ung 

får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

- 8 millioner betyder, at det kan betale 

sig at bruge kræfter og investere på det her 

område, sagde Jacob Bundsgaard og poin-

terede vigtigheden af at have fokus på ko-

ordinationskraften på tværs i kommunen 

og evnen til at yde en helhedsorienteret 

indsats. 

 

Virksomhedernes gode vilje

Tilbage på generalforsamlingen var der 

korte indlæg ved Peter Morville fra Empo-

werment Sønderborg, Keld Hvalsø Neder-

gaard fra DHI, Rikke Ehrenreich fra DHI og 

Poul Erik Clausen fra Havredal Praktiske 

Landbrugsskole. 

Peter Morville fortalte om sin opstarts-

fase i Empowerment Sønderborg og de 

udfordringer, der ligger i at få de unge slu-

set ind i på områdets arbejdspladser via 

praktikpladser og virksomhedernes gode 

vilje, hvis de blot må få en ung tilknyttet, 

som er helt lokal. 

- Det er ikke så let, som jeg troede. 

Men når bare det lykkes for én, er det guld 

værd, sagde Peter Morville. 

Poul Erik Clausen talte blandt andet om 

at få formuleret pædagogiske principper til 

en mere praktisk erhvervsuddannelse. Et 

hovedformål er blandt andet, at unge ikke 

knækker halsen på boglige opgaver, men 

at alle prøver er praktiske. 

Keld Hvalsø Nedergaard berørte arbej-

det med at få ført et sosu-grundforløb over 

på Hasle Lokalcenter, væk fra borde og pa-

pirer og ind i et autentisk undervisningsmil-

jø. 

Endelig fortalte Rikke Ehrenreich om 

undersøgelsesarbejdet ved at få etableret 

et ungdommens hus i Aarhus. Et hus, hvor 

unge kan få hjælp på tværs af indsatser. 

- Huset skal være for alle, men støtter 

dem, som har behov. Vi vil gerne have alle 

ind for at skabe synergi mellem de stærke 

og de svage, sagde Rikke Ehrenreich.

Arbejdsmarked må foldes ud

Formand Jørn Lehmann Petersen sluttede 

at med sætte fokus på fremtidige mål og 

handlinger hos netværket. Arbejdet tager 

udgangspunkt i to ting: Uddannelsestil-

bud til de unge og et arbejdsmarked som 

er parat til at tage imod de samme unge. 

- Det er vigtigt at få gjort opmærksom 

på det arbejdsmarked, som kan tage vores 

unge og få det det sociale arbejdsmarked 

til at folde sig ud, sagde Jørn Lehmann Pe-

tersen. 

Han sluttede af med en opfordring:

- Vi har en ambition om 100 medlem-

mer næste år. Gå hjem og fortæl om for-

eningen.

På Netværket DHI’s generalforsamling 

2013 var der genvalg til bestyrelse og sup-

pleanter. 

"Det er ikke så let, som jeg 
troede. Men når bare det 
lykkes for én, er det guld 
værd"

Peter Morville 


