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Mentorforløb 

Flere af elementerne i mentorforløbet har været særligt 

gavnlige for Fartuun. Her har både undervisning i mate-

matik og et tæt samarbejde med hendes mentor været 

altafgørende for, at hun nu er kommet i gang med en 

EGU på et plejecenter. 

 

- Det betød meget for mig, at jeg fik tilknyttet en mentor, 

der kunne hjælpe mig med alt fra at forstå breve fra det 

offentlige til at støtte mig, når jeg blev usikker på, hvad 

jeg gerne ville, fortæller Fartuun.   

 

Christine Diederichsen er leder for Uddannelsesbroen,  

og hun mener, at der er flere faktorer, som spiller en   

afgørende rolle i forløbet. 

 

- Det gør en stor forskel, at forløbene er forankret i ordi-

nære uddannelsesmiljøer – de kan spejle sig i andre   

unge, de kan blive fortrolige med uddannelsesmiljøet – 

og  vi kan se at det betyder noget for deres identitet idet 

de unge ændrer Facebook-profiler, forklarer Christine      

Diederichsen. 

 

Derudover har mentoren en vigtig funktion for de unge. 

 

- De unge bruger mentorerne – de oplever en voksen, 

der støtter positivt op om den unge. Mentorerne har    

naturligvis fokus på det relationelle arbejde, men har   

også indsigt i den unges faglige udvikling, hvilket giver   

et samlet billede af den unge, og som kan bruges ind i 

samarbejdet med uddannelsesrådgiverne, siger Christine 

Diederichsen. 

 

Praktik skaber forståelse 

Et andet afgørende element er praktikforløbene, der ud-

bydes på Uddannelsesbroen. De er med til at afklare de 

unge.  

 

- Nogle af de unge har allerede været i gang med andre 

uddannelser, og da de har kun tre uddannelsesforsøg,   

er det vigtigt, at vi sørger for, at de vælger rigtigt, således  

de ikke forpasser deres uddannelsesoptag, forklarer  

Christine Diederichsen og fortsætter: 

 

- Praktikforløbene på erhvervsskolerne og virksomheder-

ne er vigtige, fordi de giver de unge mulighed for at op-
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Fartuun fandt sin vej              
via Uddannelsesbroen  

Fartuun havde svært ved at finde ud af, hvilken vej, hun gerne ville gå i livet. Efter kontakt med Uddannel-

sesrådgivningen i Odense Kommune startede hun på Uddannelsesbroen, hvilket skulle vise sig at være den 

helt rigtige løsning. Ved hjælp fra en mentor, uddannelsesrådgivere og dygtige lærere er hun i dag startet på 

SOSU-assistentuddannelsen. 
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leve, om det kunne være noget for dem – de bliver bran-

cheafklaret. Derfor gør vi meget ud af, at de kan komme 

rundt i forskellige praktikker. 

 

Det var også via praktikforløbet, at Fartuun blev bekræf-

tet i, hvad hun gerne ville. 

 

- Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. 

Så da jeg kom i praktik som SOSU, var det virkelig en fed 

oplevelse, og jeg blev bekræftet i, at det er den vej, jeg 

gerne vil gå, fortæller Fartuun. 

 

Tæt samarbejde med uddannelsesrådgivere 

Et tredje vigtigt element ved Uddannelsesbroen er, at der 

er tilknyttet uddannelsesrådgivere, der sidder på skolen, 

for at gøre det nemt for de unge at tage kontakt, hvis der 

er nogle ting, de skal have hjælp til i forhold til uddannel-

se eller sagsbehandling.  

 

- Det er rart, at uddannelsesrådgiverne er tæt på, for så 

er det nemt at få hjælp til forskellige ting. Det er specielt 

breve fra det offentlige, der kan være rare at få lidt hjælp 

til, siger Fartuun. 

 

Uddannelsesrådgiverne Louise Lundstrøm og Marie Pin-

holt, fra Uddannelsesrådgivningen i Uddannelse 2 er til 

dagligt tilstede på Uddannelsesbroen, så de unge ikke 

skal tage ind på kommunen for at få hjælp, men kan få 

det direkte ude på skolen. 

- Vi møder de unge i deres hverdag i stedet for, at de skal 

ind på kommunen til samtale, forklarer Marie Pinholt og 

Louise Lundstrøm supplerer hende:  

 

- Vi har en bedre forståelse for de unge, fordi vi er en del 

af den kontekst, de er i. Vi kender deres mentor og deres 

forløb på en anden måde.  

 

Og det har en særlig betydning for begge parter, at de 

sidder ude, hvor de unge er.  

 

- Vi kan hurtigt følge op på ting, og kan hurtigt sætte dem 

i kontakt med relevante personer. Vi dækker hinandens 

blinde vinkler, fordi vi alle samarbejder. Det skaber en 

større sammenhæng for den unge, pointerer Marie Pin-

holt.  

 

En vaskeægte succes 

Og Uddannelsesbroen har helt og aldeles været en suc-

ces for Fartuun, der kun kan rose projektet og den hjælp, 

hun har fået. 

 

- Det har gjort mig meget stærkere og mere afklaret om-

kring, hvad jeg gerne vil opnå. Jeg er blevet mere målsat 

og seriøs, så det har været en stor motivation for mig. 

Jeg har fået et skub til at komme videre, og det tror jeg, 

at jeg havde brug for, afslutter Fartuun. 

 

HVAD ER UDDANNELSESBROEN? 

Uddannelsesbroen er et forløb for unge, der gerne vil i gang med en uddannelse, men som ikke er helt sikre på,  

hvilken uddannelse, de vil starte på.  

Uddannelsesbroen holder til på Tietgen Business i Odense centrum. 

Under forløbet har de unge mulighed for at komme i uddannelsespraktik på en erhvervsskole og i virksomheds-

praktik. 

De unge får også deres egen mentor, hvis de har brug for det.  

Hos Uddannelsesbroen får de unge også undervisning, der kan opkvalificere dem, forberede dem til uddannelse og 

afklare dem til uddannelse.  

WWW.UDDANNELSESBROEN.DK 

http://uddannelsesbroen.dk/

