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Han har arbejdet intensivt med vejledning i 18 år – både som 
udøvende, som leder og som praktiker tæt på de politiske pro-
cesser - så han ved, hvad han snakker om. 62-årige Leif Erik 
Pedersen, der for et par uger siden pakkede sine ting på kontoret 
efter sidste arbejdsdag som leder af UU København, har derfor 
haft vejledningen tæt inde på livet gennem snart to år tier. 
  Og det er tydeligt, at her er tale om et menneske, for hvem 
vejledningen betyder en stor del. Men skal man tro Leif Erik 
Pedersen, så går vejledningen en hård tid i møde, selv om vejled-
ningen i dag er en succes. Og det er et af de store dilemmaer, 
som vejledningen slås med i disse år, mener han. 
  - Det ser ud til, at vejledningen fungerer – men at vejled-
ningens omdømme er i krise. Det samme ser jeg i vores uddan-
nelsessystem, hvor vi aldrig har uddannet så mange unge på så 
højt niveau før. Alligevel taler alle om, at stort set alt inden for 
uddannelse skal reformeres. Så det er for mig at se et mærkvær-
digt dilemma, at tingene faktisk fungerer – at de opfylder de 
formål, man faktisk har sat sig – men alligevel kommer diskus-
sionerne til at handle om, at man gerne vil have noget andet end 
det, man får, siger Leif Erik Pedersen fra huset i Gl. Holte. 
  Derudover er han ked af, at tonen i uddannelsesdebatten er 
blevet skinger. Når eksperter og meningsdannere bliver ved med 
at kalde hele systemet for ’sygt’, ’skævvredet’ eller ’spild af tid’, så 
får det nogle konsekvenser, understreger han. 
  - Problemet er, at du bliver ved med at få nogle diskussioner 
om, at der er nogle forkerte unge på nogle forkerte uddannelser. 
Det, man kalder spildtid i uddannelsessystemet, fx 10. klasse, er 
jo velfungerede for at gøre de ikke-parate parate. Det samme 
med GSK, som er for de unge, der ikke har fået nok med sig 
fra en gymnasial uddannelse. Så derfor er det ikke særlig kon-
struktivt at kalde det spildtid. Og når Niels Egelund (professor, 
se interview andetsteds i bladet, red.) siger, at vi har et ’sygt’ ud-
dannelsessystem – så er det nogle af de betegnelser, som ikke er 
særlig konstruktive. At vi konstant fokuserer på fejl og mangler 
i stedet for at se på det, der rent faktisk fungerer, siger Leif Erik 
Pedersen.
  
Gymnasiet eller erhvervsskolen
En af de ting, Leif Erik Pedersen blandt andet undrer sig over, er 
diskussionen om de gymnasiale uddannelser kontra erhvervsud-
dannelserne. 
  - Man bliver ved med at diskutere, hvor mange der tager en 
gymnasial uddannelse til trods for, at det almene gymnasium er 
succesfuldt i og med, at stort set alle fuldfører. Men man vil al-
ligevel gerne have de unge mennesker over et andet sted – fx på 
erhvervsuddannelserne, siger han.  

Vejledningens omdømme har det langt værre end den vej-
ledning, der rent faktisk foregår i virkeligheden. Samtidig er 
vejledningens vilkår ved at blive udmanøvreret af djøf’ere og 
økonomer uden vejledningsfaglig baggrund – udover at de er 
truet af et beskæftigelsessystem, der udfordrer hele vejled-
ningskulturen. Derfor går vejledningen i Danmark en blæsende 
fremtid i møde, spår tidligere leder af UU København, Leif 
Erik Pedersen.

  Men det er vel en reel kritik, at vi får brug for flere erhvervsud-
dannede i fremtiden?
  - Ja, men det reelle billede er, at folk på erhvervsuddannel-
sernes grundforløb har en alder på den anden side af 20 år – 
selv om man sidder og taler om, at det er unge, der går direkte 
fra grundskolen på erhvervsuddannelse. Det er det overhovedet 
ikke. Dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse, er unge, 
som er færdige, når de er i slutningen af 20’erne. Så det er en 
underlig diskussion, som er baseret på et billede fra tidligere, 
understreger han. 
  Ikke desto mindre erkender han, at erhvervsuddannelserne 
kæmper med et dårligt image – og at en stor del af forklaringen 
skal findes i manglen på praktikpladser. 
  - I øjeblikket har vi en uddannelseskonstruktion, som er 
baseret på, at det er det private erhvervsliv og håndværksmestre, 
som sikrer, at uddannelsen rent faktisk kan gennemføres. Men 
uanset om der er høj- eller lavkonjunktur – så har det vist sig 
inden for de seneste 10-12 år, at den konstruktion har nogle 
gevaldige skavanker : Dengang der var højkonjunktur, havde de 
ikke tid til at uddanne de unge – nu kan man ikke, fordi der ikke 
er økonomi til det. Derfor bliver vi som samfund nødt til at gå 
ind og finansiere de praktikpladser, lige som vi finansierer de 
gymnasiale uddannelser, siger Leif Erik Pedersen.  

Beskæftigelsessystemets skraldespand
Men til trods for, at meget fungerer – så kan vi ikke rende fra no-
gle af verdens højeste frafaldsprocenter. Alligevel understreger 
den tidligere UU-leder, at det gælder specielt inden for erhvervs-
uddannelser, og at man derfor må adressere problemet der. 
  - En stor del af dem, der falder fra, kommer ovre fra 
beskæftigelsesområdet – og det vil sige, at man i øjeblikket 
bruger ungdomsuddannelsessystemet til at samle unge op fra 
beskæftigelsessystemet. Der skulle man hellere bruge et voksen-
uddannelsessystem til voksne i stedet for at bruge ungdomsud-
dannelsessystemet til et beskæftigelsesfremmende system. For 
det kommer til at blive et kæmpe dilemma, at du har så mange 
forskellige forudsætninger ; nogle er meget interesserede i at 
være på erhvervsuddannelserne – og så er der andre, som over-
hovedet ikke er. Det er jo næsten en umulighed at undervise i, 
siger Leif Erik Pedersen. 
  Men hvad skal man så gøre?
  - Man skal sikre, at de unge, som kommer fra beskæftigelse-
sområdet, har de rigtige forudsætninger, inden de bliver lukket 
ind på en erhvervsuddannelse. Så man skal genopfinde det, der 
er engang hed tekniske eller merkantile introduktionsforløb. For 
mig at se er det er problem, at der er frit optag på erhvervsud-
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dannelserne. Og hvis man vil noget inden for vejledningsområ-
det, så skal man løfte den problemstilling op, så man giver vejled-
erne nogle værktøjer til at kunne gå ind og lave disse vurderinger 
hele vejen op til fx det 30. år, siger Leif Erik Pedersen. 

Ønskes: Ny vejledningsreform
Han har talt sig varm nu. Det kan man mærke. Og jo mere, 
vi snakker vejledning, jo mere intens bliver Leif Erik Pedersens 
stemme. 
  - Vi bliver nødsaget til at pege på, at der skal komme en ny 
vejledningsreform, så den vejledning, man søsatte i 2004, og som 
var institutions- og sektoruafhængig, fortsat er det. For det er 
den ikke mere. Den er blevet udvandet undervejs, siger han. 
  - Så er der blevet indført noget eVejledning, som skal vare-
tage op mod 70 % af vejledningen i grundskolen – og det er 
efter min opfattelse forkert. Det kan ikke nytte noget, at grund-
skolens vejledning ikke ligger forankret i UU-systemet. Det er en 
forkert konstruktion. 
  Leif Erik Pedersen understreger, at han ikke ønsker at kri-
tisere evejledernes arbejde, men opbygningen, fordi evejlederne 
ikke stilles til ansvar for deres arbejde.
  - Det er ok, at man får drøftet det her med en evejleder, men 
så skal evejlederen være ansat i UU-systemet.  Det skal ikke være 
en, som er ansat et andet sted, for vedkommende kommer til at 
lave en vejledning, hvor man er ansvarsfri.
  Men den unge er vel ligeglad med, hvor vejlederen er ansat?
  - Jo, men det skal være sådan, at den vejledning, du får, skal 
være institutions- og sektoruafhængig – og lige i øjeblikket har 
du ikke ansvar for den vejledning, du giver, som evejleder. Det 
har man som UU-vejleder. eVejledningen skulle hellere tage sig 
af dem, der allerede har taget en gymnasial uddannelse – dem, 
som Studievalg tager sig af i dag. En vejledning, som er baseret 
på nærhed og kendskab til den unge – som man havde, da man 
etablerede vejledningsreformen. Det skal man have genopfundet. 
  Den tidligere UU-leder lægger ikke skjul på, at vejledningen 
har brug for en ny reform. Men samtidig frygter han større en-
heder, hvor vejledningen kommer til at tabe. Fordi vejledningen 
bliver ’lillebror’ i forhold til beskæftigelsesområdet. 
  - Der er kæmpe kulturforskel på at bedrive vejledning og at 
bedrive arbejdsformidling. I UU København har vi fået ønsker fra 
folk, der ønsker at blive ansat, fordi de ikke længere kun ønsker at 
arbejde med pisken – men også med guleroden. Det er samtale 
omkring, hvad du kan bruge dit liv på – og ikke noget med, hvad 
’jeg kan tvinge dig til at gøre ved at tage noget væk fra dig’. Så 
jeg har mødt mange fra beskæftigelsessystemet, der har ønsket 
at blive en del af vejledningssystemet – og nu er vejledningen så 
begyndt at blive en del af jobcentersystemet, og det tror jeg, at 
vejledningen kommer til at tabe på, siger han. 

Djøf’iseringen
Leif  Erik Pedersen spår, at om 3-5 år vil hele vejledningsområdet 
være en niche inden for beskæftigelsesområdet – uden ’front-
kæmpere, som er i stand til at bevare vejledningskulturen’.
  - Det har noget at gøre med, at den øverste ledelse i dag 
sjældent har en vejledningsfaglig baggrund, men bare er leder. 
Der er en kæmpe forskel på, om man er uddannet med en ud-
dannelsesmæssig- eller socialfaglig baggrund eller som djøf ’er, 
siger han. 
  Og netop den forskel ser han i dag som et stort problem. 
  - Hele vejledningskulturen blev jo vendt op og ned i 2004. 
Der var nogen, der kom udefra med en helt anden uddannelses-
baggrund som ledere på UU-centre. Og når jeg kigger på det, 
så kan jeg se, at den manglende kendskab til vejledningslandska-
bet, som bevæger sig mellem det psykologiske, det undervisn-
ingsmæssige, det sociale osv. – det er noget nyt, man skal arbejde 
sig ind på – og det tager tid, før man får den DNA med i sin 
egen krop. Nu er man på vej ind i et andet regi og skal gøre sig 
gældende. Og det bliver en kæmpe udfordring for vejledningskul-
turen, siger Leif Erik Pedersen.  
  Det lyder lidt gammelnostalgisk. Virkeligheden af i dag er vel 
heller ikke den samme som for 20 år siden?
   - Jeg vil heller ikke tilbage til 90’erne. Jeg vil bare gerne tilbage 
til, at man passer på vejledningen, som man gjorde i forbindelse 
med reformen i 2004. Dengang sikrede man, at man fik uaf-
hængig vejledning – og det er det, man er ved at give køb på 
nu. Så når man hele tiden kritiserer vejledningen for noget, som 
vejledningen ikke kan gøre noget ved, så er der noget galt. De 
mennesker, der sidder og udtaler sig, de har en anden opfattelse 
af, hvad vejledningen skal gøre i forhold til, hvad vejledningen 
rent faktisk er i stand til at gøre.

Science fiction
Derfor så Leif Erik Pedersen også gerne, at man fra højeste sted 
fik gjort noget ved den manglende registrering af de unge her-
hjemme. 
  - Det er jo mærkeligt, at man i Danmark ikke har et solidt 
datagrundlag at arbejde ud fra, men at man fortsat tager beslut-
ninger ud fra prognoser. De sidder stadig på folketings- og mini-
sterniveau og tager beslutninger ud fra profilmodellen, og det er 
rigtig ærgerligt, siger han. 
   Han beklager derfor, at man med ungepakkerne ikke fik lavet 
den forventede unge-database helt færdig, så man kunne få et 
validt billede af, hvor de unge er henne. Og derfor bliver for 
meget af nutidens uddannelsespolitik til ren science fiction, me-
ner han. 
  - Selv om man har valide data i kommunerne, så bruger man 
stadig en model, der forudser, hvad der måske sker om 25 år. Det 
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ville jeg ønske, man kunne sætte nogle penge af til. Så ville man få 
et retvisende billede af, hvad vejledningen reelt set betyder, siger 
han.   

Vejledningens ansigt
Men vejlederne og vejledningen er også nødt til at kigge indad. 
For vejlederne mangler et samlet ansigt udadtil, og så er det fx 
en stor udfordring, at vejledningen sorterer under tre forskellige 
ministerier, mener han. 
  - Det er et kæmpe problem, for vejlederne har ikke nogle 
venner. Det bedste, der kunne ske for vejlederne, var, at der var 
en entydig politisk ledelse og styrelse, som varetog vejledernes 
interesser ude i kommunerne. Det er der ikke. Og når der ikke 
er det, så er der heller ingen politikere, der stiller sig frem for at 
beskytte det her område. Og det 
er bekymrende. Til gengæld har vi 
rigtig mange, som fortsætter med 
myter og historier om ting, som 
vejlederne skal løse – men som 
de ikke kan løse, siger han. 
  Og derfor så han også gerne, 
at de vejledningsfaglige organisa-
tioner samlede sig under én par-
aply.  
  - Så man har én stemme at 
tale med – i stedet for mange, 
som aldrig bliver hørt. Der ligger 
for meget historie og personlige 
relationer i vejen i dag, og det er 
der ingen, der er tjent med. Hvis 
man vil noget fornuftigt med ve-
jledningen fremover, så er det vigtigt, at man står sammen under 
én hat. Der burde være én, som havde tilstrækkelig power, som 
kunne udtale sig, og der blev lyttet til, for det er der behov for, 
understreger Leif Erik Pedersen. 

Blæsende fremtid
Og selv om Leif Erik Pedersens hjer teblod bruser, når det han-
dler om vejledning, så er han langt fra fortrøstningsfuld, når det 
gælder vejledningens vilkår i fremtiden. 

  - Nej, det er jeg ikke. Jeg er bekymret for, at vejledningens 
vilkår bliver væsentligt beskåret – og at der kommer nye opgaver, 
uden at der følger ressourcer med, siger Leif Erik Pedersen med 
henvisning til, at Boston Consulting Group i øjeblikket er ved at 
kigge hele UU-systemet igennem. 
  - Finansministeren sætter jo ikke en analyse i gang og bruger 
verdens største konsulentfirma, hvis ikke han har en forvent-
ning om at finde et eller andet provenu. Så spørgsmålet er, hvor 
meget man skal finde ud af de 600 millioner, som UU-systemet 
koster? Hvis det fx er 20 %, så svarer det til 120 millioner kroner. 
Så jeg tror, vi kommer til at se nogle reguleringer. 
  Og derudover frygter han, at konsulenterne laver en sam-
menligning af alle UU-centre, så standardvejledningen fremover 
bliver på den lavest ydende kommunes niveau – uden skelen til, 

hvad det er for vilkår, den enkelte 
kommune har. 
  - Der er himmelvid for-
skel på de forhold, som gør sig 
gældende i Københavns Kom-
mune i forhold til fx Hørsholm. 
Fordi der er enorm forskel på de 
unge de forskellige steder. Der-
for er det ikke direkte sammen-
lignelige størrelser, siger Leif Erik 
Pedersen. 
  Og selv om den tidligere 
UU-leder trods alt aldrig har ar-
bejdet som meteorolog, så er han 
ikke fortrøstningsfuld, når han skal 
give sin vurdering af vejrudsigten 
for vejledningen de kommende år.  

  - Der kommer ikke solskin, og der kommer heller ikke en let 
brise. Jeg tror, der kommer kuling. Men når vindene blæser, så er 
der nogen, der bygger vindmøller, mens andre går i læ. Og jeg 
hører til dem, der bygger vindmøller. Det tror jeg også stadig, at 
vejledningen kan. Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at 
blæse.

Teamleder til Ungdommens
Uddannelsesvejledning Sjælland Syd

Søger du 
•   et spændende job, hvor unge og deres uddannelse 

er i centrum
•   en spændende og udfordrende arbejdsplads med 

højt tempo og mange samarbejdspartnere
•   en arbejdsplads hvor samarbejde, trivsel og 

engagement er vigtige værdier i en hverdag, 
hvor medarbejderne er spredt rundt på mange 
destinationer

•   gode, kompetente og engagerede kollegaer som 
brænder for deres arbejde

så er du måske vores nye teamleder i vejled-
ningsteamet i Næstved Kommune.

Som teamleder vil du indgå i opgavefordelingen 
i strategigruppen (ledelsesteamet) og være med 
til at udvikle uddannelsesvejledningen i hele 
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd 
(UU Sjælland Syd).

UU Sjælland Syd blev etableret i 2004 og er et 
kommunalt samarbejde mellem Næstved, Faxe og 
Vordingborg.

Vi vejleder unge 15-25-årige og de ældste elever i 
grundskolen omkring valg af uddannelse og erhverv.
Vi har 34 ansatte fordelt i de tre kommuner heraf 14 
vejledere i Næstved teamet.

Vi forventer, at du
•   har lyst til at arbejde innovativt og nytænkende 

med metoder og arbejdsgange
•   har lyst til at lede og sætte retning i samarbejde 

med teamet
•   har administrativt og personalemæssigt flair
•   har overblik, er omstillingsparat og evner at træffe 

beslutninger
•   kan igangsætte, gennemføre og forankre 

udviklings- og forandringsprojekter

•   er god til at samarbejde, danne netværk og lave 
aftaler med mange forskellige parter, herunder 
skoler, ungdomsuddannelser, jobcenter, PPR, 
Ungenetværket og de kommunale forvaltninger

•   kan påtage dig ansvar for udvikling og drift af 
vejlednings- og administrationsområder på tværs 
af UU Sjælland Syd (eksempelvis: brobygning, 
mentorordning, administrationssystemer, statistik, 
skole- eller ungevejledning, ol.)

•   har lyst og evne til at indgå i strategisk udvikling 
af UU Sjælland Syd

•   er stærk i IT som kommunikations- og admini-
strationsredskab

•   brænder for uddannelsesvejledning og kan 
varetage vejledning af elever i grundskolen og/eller 
unge 15-24-årige, der har forladt grundskolen

Vi lægger vægt på, at du har en diplomuddannelse i 
vejledning/ledelse eller tilsvarende kvalifikationer.

Tiltrædelse 
1. december 2013.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende 
overenskomst mellem KL og relevant fagforbund 
med ret til at tegne overenskomst vedrørende 
arbejde i Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Ansættelse vil ske i Næstved Kommune med udlån 
til UU Sjælland Syd.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte UU leder Per Højland 
på tlf. 25 40 42 90 eller mail: ph@uuss.dk for 
yderligere oplysninger.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt torsdag den 
10. oktober.

Ansøgningsfrist
Søndag den 29. september 2013.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk via
www.naestved.dk/job – Her kan du også se, hvor du kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du har 
behov for det.
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen “Send ansøgning” neden under selve stillingsopslaget og ud-
fylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV i begrænset omfang.
Har du oplyst e-mail-adresse, vil du få besked her.


