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Uddannelsesvejledning vil klæde forældre på til at hjælpe unge i valg
af uddannelse

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Nyt kursus skal give forældre større indsigt i ungdomsuddannelser og de
dilemmaer, unge står over for i deres studieliv. Formålet er at ruste
forældrene til at vejlede og støtte de unge bedre, så flere gennemfører en
ungdomsuddannelse.
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Når man som ung i dag er færdig med 9. klasse, har man flere
uddannelsesmuligheder end nogensinde før. Men de mange muligheder
kan være svære at gennemskue for både de unge og deres forældre.

Mail.: RM@RINGSTED.DK

For at hjælpe forældrene og de unge med at træffe det rigtige valg holder
uddannelsesinstitutionerne i Ringsted og Ungdommens
Uddannelsesvejledning Vestsjælland derfor et nyt kursus, der skal hjælpe
forældrene med at gennemskue uddannelsesjunglen, så de kan hjælpe de
unge bedst muligt.
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”På kurset bliver forældrene præsenteret for de mange spændende
gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser, der i dag findes i Ringsted.
Og det er rigtig vigtigt, for der er en verden til forskel på gymnasiet og
erhvervsuddannelserne i dag i forhold til for bare 15 år siden”, siger Helle
Jacobsen, souschef i UU Vestsjælland og en af initiativtagerne bag kurset,
og fortsætter:
”Samtidig introducerer vi forældrene for nogle af de dilemmaer, de unge
står over for i dag. Vi håber, den styrkede indsigt i både uddannelserne og
de unges uddannelsesliv kan give forældrene den nødvendige viden, så
de kan støtte og vejlede de unge endnu bedre”.
Ny reform giver mindre individuel uddannelsesvejledning
Baggrunden for kurset er, at de uddannelsesparate unge, som går ud af 9.
klasse, og deres forældre nu i højere grad selv skal opsøge viden om
uddannelsessystemet, om ungdomsuddannelserne og om hvordan man
rent faktisk søger om optagelse. Tidligere var der typisk hjælp at hente hos
den klassiske studievejleder, men med den nye Erhvervsuddannelses- og
vejledningsreform, som trådte i kraft 1. august, er de unge og deres
forældre henvist til selv at søge information om uddannelserne på nettet.
Med kurset håber man samtidig, at flere får øjnene op for de mange
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spændende erhvervsuddannelser og de gode jobmuligheder, der følger
med efter en sådan uddannelse.
”I Ringsted arbejder vi aktivt for at give vores børn og unge den bedste
start på livet – og en god uddannelse er et godt afsæt. Derfor arbejder vi
stenhårdt på at få så mange unge som muligt til at starte på og
gennemføre en ungdomsuddannelse, siger skolecenterchef i Ringsted
Kommune Morten Bøgelund Andersen og fortsætter:
”Vi ved, at forældrenes støtte har stor indflydelse på de unges valg af
uddannelse og om de rent faktisk gennemfører uddannelsen, de starter på.
Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med det nye kursus har mulighed for at få
forældrene endnu mere med på vognen”.
Stor forældreopbakning til kurset
Ifølge Helle Jacobsen er der allerede stor opbakning til kurset blandt
forældrene i Ringsted:
”Vi har fået 46 tilmeldinger til kurset på ganske få dage - og det siger jo
noget om behovet for det her. Det er vi meget glade for, så nu krydser vi
bare fingre for, at de tilmeldte forældre vælger at prioritere det og møder
op med åbent et sind - også selv de allerede har lagt en plan”, siger hun.
Kurset består af 4 moduler, der afholdes over fire gange på forskellige
uddannelsessteder i Ringsted i løbet af efteråret. Det giver forældrene
mulighed for at se det pågældende uddannelsessted og snakke med
studievejledere/lærere fra de forskellige ungdomsuddannelser.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Helle Jacobsen, filialleder og souschef i Ungdommens
Uddannelsesvejledning Vestsjælland, mobil 30 10 69 81
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