Kære Torsten Leschly.
Jeg vil hermed gerne udtrykke min opbakning til projektet Network Danmark.
På baggrund af mine erfaringer fra projekt HOLD FAST og Talentvejen er det mit indtryk, at
mange unge savner konkret viden om arbejdsmarkedet. Skolerne er gode til at fortælle om
uddannelserne, men de unge har brug for et længere perspektiv. De skal kunne se sig selv
som en del af arbejdsmarkedet. Skolerne bruger ikke mange ressourcer på at snakke med de
unge om, hvad de kan foretage sig efter endt uddannelse – hvad enten der er tale om en
gymnasial uddannelse, hvor de skal uddanne sig videre, eller en erhvervsuddannelse, hvor de
efter endt uddannelse kan varetage forskellige jobfunktioner.
Eleverne i gymnasiet bliver vejledt af Studievalg, men vejledningen retter sig primært mod
uddannelse, og mange unge har ikke en forståelse for eller viden om de faktiske jobmuligheder
og jobfunktioner, der skal blive resultatet af at tage en uddannelse.
Eleverne på erhvervsuddannelsen får i løbet af uddannelsen viden og erfaring med det job, de
kan varetage som færdiguddannede hos deres mester/ i deres læreplads. Samtidig er det mit
indtryk, at hvis de er blevet grebet af uddannelsen undervejs, så har de også god viden om,
hvilke andre muligheder de har med deres uddannelse, og hvad de kan videreuddanne sig til.
Men det kræver, at de har fået interesse for den faglighed, der ligger i deres fag. Jeg har fx
snakket med elever på tømreruddannelsen som fortæller om deres fascination af alt det, man
kan gøre med et stykke træ, og tilsvarende fortæller smedene om, hvor spændende det er at
arbejde med metal, der kan bruges til næsten hvad som helst. Se evt. filmen på
http://talentvejen.nu/videoer/kleinsmedelaerling-bornholm/ hvor Mikkel fortæller om, hvorfor
han har valgt at være kleinsmed.
Det er min opfattelse, at de unge skal fastholdes af en vision om et arbejdsliv, hvor de kan se
sig selv, både i forhold til at de rent faktisk magter uddannelsen og udfordringerne i jobbet,
men også at de bliver udfordret og får arbejdsopgaver, der kan give mening for dem. Det giver
en mening med at møde op på uddannelsen hver dag, og det giver et pejlemærke, som de kan
bruge til at finde retning i livet.
Projekt Network Danmark kan hjælpe med at formidle dette budskab til de unge, og det vil
være et godt supplement til de eksisterende muligheder, som de unge har i dag for at finde
frem til en meningsfuld plads på arbejdsmarkedet. De unge er forskellige med hensyn til
interesser, læringsstile osv., og der er brug for mange forskellige tilgange, hvis vi skal opnå at
95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse og efterfølgende job.

Kort om projekt HOLD FAST:
HOLD FAST er et fireårigt projekt, støttet af EU's socialfond og regionerne Syddanmark og
Midtjylland samt Erhvervsministeriet. Projektet strakte sig over 4 år, og omfattede mere end
21.000 unge fra region Syddanmark og region Midtjylland. Målet var at bidrage til 95 %
målsætningen. Projektets budget var 46 millioner, og projektet har bl.a. bidraget til, at region
Syddanmark nu ligger over landsgennemsnittet på profilmodellen, som fortæller hvor mange
unde, der ventes at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse. Min funktion var
at være projektleder i region Syddanmark, og med et tæt samarbejde med projektlederen i
region Midtjylland. Projektet sluttede ved udgangen af 2013.
Kort om Talentvejen:
Projektet strækker sig over to år. Det omfatter 12 erhvervsskoler fra Aalborg til Bornholm samt
Håndværksrådet. Målet er at tiltrække flere talentfulde unge til erhvervsuddannelserne og ad
den vej bidrage til vækstdagsordenen. Projektet er finansieret af EU's socialfond og

erhvervsministeriet og har et budget på 26 millioner. Jeg varetager den daglige projektledelse i
et tæt samarbejde med en koordinator fra hver af de 12 erhvervsskoler. Projektet slutter ved
udgangen af 2014.
Venlig hilsen / Kind regards
Kirsten Bach Kjeldal
Projektleder
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