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til
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Netværket DHI Den helhedsorienterede Indsats holdt temamøde om et
brændvarmt eller måske nærmere iskoldt emne: Fleksuddannelsen
Der var en slags politisk frostklarhed i luf-

tror, Fleksuddannelsen bliver til noget, for

De svageste skal ofres for 2-årig HG

ten i mødelokalet på Axelborg hos Land-

hele erhvervsuddannelsesreformen er et

»Jeg er enig i alle Axels udmeldinger. Lige

brug & Fødevarer, da Netværket Den hel-

vigtigt projekt for regeringen. Så vi har for-

nu er jeg bange for, at Fleksuddannelsen er

hedsorienterede Indsats - DHI - onsdag

beredt os lidt ved at mødes med mulige

ved at blive ofret for i stedet at redde den

den 22. januar holdt 4 timers temamøde

samarbejdspartnere i Vejle,« lød vurderin-

2-årige HG. Undervisningsminister Christi-

om en af regeringens grundpiller i den

gen i pausen klokken 13:30 fra forstander

ne Antorini kan redde den 2-årige HG og

kommende erhvervsskolereform, Fleksud-

Erik Mathiesen på Bøgevangskolen.

sable Fleksuddannelsen med den begrun-

dannelsen. Landbrug & Fødevarer deltog
selv i mødet, for som de nævnte i den kor-

Fra vision til ?

det dem, der før havde det svært, som ville

te præsentation, så berører uddannelse

Men så kom Axel Hoppe fra Produktions-

have haft gavn af Fleksuddannelsen, som vi

og arbejde for unge med særlige behov en

skoleforeningen på banen med forenin-

igen opgiver« sagde Hanne Pontoppidan

del af de 180.000 ansatte i landbrug og

gens syn på den fremlagte Fleksuddannel-

og foreslog en ny strategi:

fødevareerhverv.

se og dernæst Hanne Pontoppidan fra Ud-

Der blev redegjort for Fleksuddannelsen

dannelsesforbundet.

Pas på pengene

i teori og praksis. Fra Danmarks Pædagogi-

»Regeringen siger om sit udspil, at

»Nu må vi holde på pengene,« sagde hun

ske Universitet og derpå praktiske erfaringer

Fleksuddannelsen er skræddersyet. Hvis

og understregede i øvrigt at det var en

med en forsøgsordning - Flex Aarhus.

det er skræddersyet, skal jeg godt nok ikke

mærkværdig udgang for et lovforslag, der

have syet noget hos en skrædder,« konsta-

faktisk har et flertal bag sig.

Ingen røv-til-bænk

terede Axel Hoppe.

»Vi praktiserer ikke røv-til-bænk-undervis-

Han langede ud efter stort set alt i den

ning. Det er metodefri. Vi oplever gode re-

nye uddannelse. For eksempel målet med

sultater med kontinuitet i kontakten mel-

oplægget, at blive erhvervsassistent:

I pausen måtte Erik Mathiesen fra Bøgevangskolen i Vejle erkende en vis overraskelse:
»Nu er jeg mere skeptisk for, om det

lem den unge og vejleder. Som systemet

»Hvad er det? Hvor er de job? Er det en

kan lade sig gøre. Jeg véd, at uddannelses-

er i dag, er det umuligt for de unge at

turistassistent i Nordjylland?« spurgte han.

forbundet er en vigtig spiller i forhold til

”hoppe” mellem forskellige tilbud. Men

»Allerværst er målgruppeafklaringen.

Fleksuddannelsen, og jeg har stor tillid til

hvis de kunne, ville det være meget bed-

Det er en negation. Du kvalificerer dig ved

Hanne Pontoppidan. Jeg synes, det har

re,« sagde Lars Lerche fra Aarhus Idræts-

ikke at være kvalificeret. Det er dårligt ar-

været meget spændende at være med her,

daghøjskole. Med forsøget Flex Aarhus

bejde,« slog han fast med sit indlæg, der

man har virkelig fingeren på pulsen,« lød

har resultatet været, at 1/3 af de unge

skulle have haft undertitlen »Fra vision til

det fra forstanderen fra Vejle før debatten

droppede ud, 1/3 blev afklaret og fandt

virkelighed« men hvor han havde sløjfet or-

blev sat i gang.

retning i deres liv, mens 1/3 kom afklaret

det virkelighed og erstattet det med et

videre på SU.

spørgsmålstegn.

»Vi er egentlig ikke medlem af DHI,
men jeg læste om mødet i Ligeværd. Jeg
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delse, at »ingen vil have den«. Så lige nu er
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Hanne Pontoppidan tog over med et
åbenhjertigt og velgennemtænkt indlæg:

Gerne forsøg - men ikke til 400 mio
To medlemmer af Folketinget - Lars Dohn
fra Enhedslisten og Alex Ahrendtsen fra

DHI anbefaler:
Foreningen Den Helhedsorienterede Indsats anbefaler, at regeringen i stedet for at indføre et amputeret tilbud, igangsætter
forsøgsprojekter, der skal danne grundlag for lovgivning på området. Forsøgsprojekterne skal mindst dække det foreslåede deltagerantal og tage udgangspunkt i eksisterende erfaringer og
nye ideer, bl.a fra produktionsskoler, kombinationsforløb, holdbaserede EGU-forløb, og garantiskole-ordninger. De skal opfylde
forventninger om skolesamarbejder, individuelle hensyn i fællesskaber og kombinationer med/mellem eksisterende tilbud, bl.a.
produktionsskoler, ungdomsskoler m.fl.
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Dansk Folkeparti kunne bekræfte hvad
Hanne Pontoppidan desuden havde skitseret i sit indlæg:
»Det var et godt udspil. Vi skal have
Fleksuddannelsen,« sagde Lars Dohn på
vegne af Rosa Lund, som desværre havde
meldt afbud. Dog var det et problem for
Enhedslisten, at forslaget ikke ligner det
oprindelige.
Dansk Folkeparti var derimod ret klare i
spyttet:
»Vi vil ikke bruge 400 millioner kroner
på en uddannelse, som ikke er afprøvet
endnu. Men hvis ministeren kommer og
spørger os om at afprøve Fleksuddannelsen først - så synes vi, det er en god idé,«
slog han fast.
Hanne Pontoppidan foreslog herefter
igen at holde på så mange penge som

Forhandlinger samtidigt med mødet

overhovedet muligt.

Han lød nærmest lettet overfor et beløb

Folketinget, og i pauserne lød rygtet at for-

»Højre side vil ikke være med fordi de

på 40 millioner, der blev nævnt i kampens

handlingerne om netop Fleksuddannelsen

ikke ved, om uddannelsen virker. Enhedsli-

hede, og Lars Dohn fra Enhedslisten syn-

måske foregik samtidigt et andet sted i Kø-

sten siger, at det ikke var den Fleksuddan-

tes også om forslaget, selv om han under-

benhavn.

nelse, som Enhedslisten gik med til. Burde I

stregede, at han ikke havde mandat til at

så ikke gå sammen om at hegne pengene

love noget.

ind til området. Til forsøg med uddannelsen for eksempel?«
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Det samme gjaldt repræsentanter fra

»Men vi skal have taget fat i de 16 - 25
årige,« slog Lars Dohn fast.

Formand for Netværket Den helhedsorienterede Indsats, Jørgen Christensen fra
UU københavn, afrundede mødet med et
spinkelt håb om, at netværket stadig kan

»Det siger jeg ja-tak til - men ikke 300

Helt op til mødestart klokken 12 stod

- 400 millioner kroner over 3 - 5 år. Og

det uvist om undervisningsministeriet ville

»Der er kommet nogle idéer på bordet,

mens vi gør forsøg kan erhvervs- og pro-

møde op. Chefkonsulent Per Bredholt Fre-

og det har været en meget aktuel og

duktionsskolerne jo øve sig i at samarbej-

deriksen dukkede dog op en kort over-

spændende debat,« lød det fra Jørgen

de,« mente Alex Ahrendtsen.

gang.

Christensen.
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nå at blive hørt før forhandlingerne er kørt.

