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\ SÅRBARE STUDERENDE

\ Af Flemming Uldall, medlem af bestyrelsen SAMDATA\HK.

”

Vi kan frygte, at de sårbare studerende
er dem, der lettest bliver tabt i
arbejdsløshedskøen.
Flemming Uldall, bestyrelsesmedlem, SAMDATA\HK.

PAS PÅ DE UDSATTE STUDERENDE
Studerende, der slås med angst, stress eller andre udfordringer, har brug for den rigtige bistand til at komme igennem studierne
og ud i jobs. Men vi mangler at få klarhed over omfang og finde de rigtige redskaber til at hjælpe de sårbare studerende bedst
muligt. Kan de komme i jobs, er både vi og de bedre tjent, end hvis de ender i arbejdsløshed.
Langt de fleste studerende på erhvervsakademierne og andre uddannelsesinstitutioner er friske unge med mod på livet og drømme for fremtiden.
Men så er der ham eller hende, som aldrig siger noget. Som gemmer sig
bagerst i lokalet. Som sjældent kommer til timerne.
De fleste af os kan godt huske et par studiekammerater, der ikke havde det
for godt. Jeg kan i hvert fald godt genkende billedet. Måske er de nogle
af dem, der ender som arbejdsløse. De sidste tal viser, at 12 procent af
datamatikere stadig går arbejdsløse ni måneder efter, de blev færdige med
uddannelse.
Vi frygter
Alligevel hungrer arbejdsgiverne efter IT-medarbejdere. En af de mest citerede analyser forudsagde, at vi kommer til at mangle hele 19.000 IT-folk i 2020.
Nu er det svært at spå, især om fremtiden, som en klog mand engang slog
fast. Men arbejdsgiverne siger i hvert fald, at de har svært ved at finde folk
med de rigtige IT-kompetencer.
Umiddelbart skurrer det i ørerne, når man kigger på arbejdsløshedstallene.
Vi kan frygte, at de sårbare studerende er dem, der lettest bliver tabt i arbejdsløshedskøen, fordi de – selv om de er fagligt dygtige – kan have svært
ved at gøre det godt i en jobsamtale. Eller måske er de bange for overhovedet at søge et job, fordi de er mest trygge ved at gemme sig bag en skærm.
Men der er bare ikke mange jobs, hvor man kan sidde for sig selv og kode
dagen lang. I dag skal man tale med brugere, kunder og kolleger. Og det kan
være svært, hvis man er introvert eller lige frem har diagnoser.

Selvfølgelig er det godt, at en del arbejdsgivere tager et socialt ansvar. Og
især hvis endnu flere følger efter de gode eksempler, som du kan møde to af
i magasinet. Men det store spørgsmål er, om det er nok.
Vi ved det i bund og grund ikke.
Del viden
Så derfor har vi i SAMDATA taget hul på det arbejde ved her i magasinet
blandt andet at høre uddannelseschefer på de erhvervsakademier, der
uddanner datamatikere.
På de næste sider kan du læse, at mange ser en stigning i antallet af sårbare
studerende. Og alle forsøger de at hjælpe. Ud over eksisterende tilbud til
studerende med ondt i livet, afprøver mange erhvervsakademier nye redskaber til at hjælpe de unge bedst muligt.
På ErhvervsAkademi Sjælland har man f.eks. oprettet et hold for autister.
Mange akademier satser på efteruddannelse af underviserne ved at hente
ekspertise ind fra f.eks. Studierådgivningen eller en virksomhed som Special
Minds.
Og kan erhvervsakademier dele deres viden og erfaringer ikke bare indbyrdes – men også med universiteter, tekniske skoler og andre – har vi langt
bedre muligheder for at finde de redskaber, som bedst hjælper de unge.
Og vi bør også lytte til de unge selv – som f.eks. Jeppe Damborg, der er i
gang med femte semester på datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi
MidtVest i Herning.
Ham og andre kan du møde her i bladet.

\ SIDE 3

\ SÅRBARE STUDERENDE

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

HVAD ER ÅRSAGERNE TIL, AT
SÅ MANGE NYUDDANNEDE
DATAMATIKERE BLIVER
ARBEJDSLØSE?
Tallene viser høj arbejdsløshed blandt nyuddannede datamatikere og andre fra IT-uddannelserne på erhvervsakademikerne. Alligevel
mangler erhvervslivet IT-folk. En af årsagerne kan være, at flere sårbare unge kommer ind på uddannelserne men ender i arbejdsløshed.
Læs hvad erhvervsakademierne gør for at hjælpe dem.
Tre måneder efter de datamatikerstuderende har afsluttet deres uddannelse har
de en bruttoledighed på 24 procent, viser de seneste tal fra Uddannelses- og
forskningsministeriet samt Danmarks Statistik.
Seks måneder senere er bruttoledigheden for datamatikere faldet til 12 procent.
For IT-uddannelser på erhvervsakademierne – datamatiker, IT-teknolog og multimediedesigner – er den gennemsnitlige arbejdsløshed 16 procent, ni måneder
efter de studerende har afsluttet deres uddannelse.
Alligevel skriger erhvervslivet på IT-medarbejdere. En analyse udarbejdet for
Erhvervsstyrelsen i 2016 forudsagde, at der i 2020 ville mangle op mod 19.000
IT-medarbejdere. En senere analyse fra styrelsen, fra 2018 viser, at efterspørgslen
efter medarbejdere med naturvidenskabelig baggrund er steget. Efterspørgslen
er vokset med fire procent i perioden 2007-2017, hvor særligt IT-medarbejdere er
eftertragtede.
Stadigt flere sårbare unge
At der på en og samme tid er en høj arbejdsløshed på nyuddannede IT-folk og
mangel på den selvsamme arbejdskraft synes ikke at hænge sammen. Så hvad
er så årsagen eller årsagerne til den høje arbejdsløshed, når der er så stor en
efterspørgsel efter IT-arbejdskraft?
For at finde svar på dette spørgsmål har SAMDATA Magasinet blandt andet interviewet uddannelsescheferne på alle landets erhvervsakademier, der uddanner
datamatikere.
Og mange peger på en udvikling, hvor stadigt flere sårbare unge med diagnoser eller andre personlige problemer kommer ind på uddannelsen. Og hver især
kæmper erhvervsakademierne for at hjælpe disse studerende i praktik og senere
i beskæftigelse efter endt uddannelse. Alligevel viser tallene en høj arbejdsløshed
blandt de nyuddannede datamatikere.
”Selvfølgelig er der den mulighed, at vi uddanner vore studerende forkert. Det er
der bare ikke noget, der tyder på, blandt fordi vi har arbejdsgivere og fagbevæ-

ITU: GODT 30
STUDERENDE
FÅR HVERT
ÅR BEVILGET
STØTTE
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gelse med på råd. Så vi kan ikke udelukke, at det er personlige forhold, der gør
sig gældende, når så mange alligevel ender i arbejdsløshed,” siger Jesper Nordentoft, uddannelseschef for flere af de tunge IT-uddannelse, herunder Datamatiker
og Computer Science på KEA.
Han står ikke alene med den holdning.
”Min egen personlige holdning er, at vi nu ser effekten af inklusionen i de tidligere
uddannelser. Der er flere unge, der kommer igennem til os,” siger Per Toft, uddannelseschef på IBA Erhvervsakademi Kolding. Akademiet tilbyder blandt andet
multimediedesignuddannelsen.
Set en støt stigende kurve
Da han begyndte i jobbet for fem år siden var der ikke mange unge med så svære personlige udfordringer, som han ser i dag. I en artikel her i bladet fremviser
han et øjebliksbillede, der viser, at lidt over 28 procent af de unge på den toårige
multimediedesignuddannelse enten har en diagnose eller andre problemer. I
disse tal er der ikke taget højde for de studerende, der får særlig hjælp i form af
specialpædagogisk støtte (ofte forkortet SPS). Per Toft understreger, at det er
en antagelse, som han ikke har dokumentation for andet end sin erfaring som
uddannelseschef.
”Da jeg begyndte at undervise i 2013, havde vi ingen af den type studerende på
holdet. Men siden har vi set en støt stigende kurve,” siger han.
Samtidig understreger han, at problemerne synes at være koncentreret på IT-uddannelserne, der øjensynligt tiltrækker unge, der finder den digitale verden mere
attraktiv end den fysiske.
Ser ikke mange studerende
Ifølge Sanne Kjær, afdelingsleder i Studenterrådgivningen Aarhus og Aalborg, kan
man i Studenterrådgivningen godt genkende det billedet, som man på erhvervsakademierne tegner af de studerende med personlige problemer.

SAMDATA Magasinet har spurgt studiechef Lene Rehder, IT-Universitetet (ITU) om, hvor mange sårbare studerende med
diagnoser eller andre personlige universitet har. I en mail lyder svaret:
”På ITU har vi omkring 2500 studerende. Heraf får ca. 30 studerende tilkendt SPS – det omfatter både studerende med
psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.”
På spørgsmålet, hvad ITU gør ved dette, lyder svaret:
”Oplever man som studerende på ITU udfordringer på grund af psykiske eller fysiske diagnoser, kan man søge om at få
tilkendt SPS, så man har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre studerende. Derudover sørger vi for at organisere en god studiestart, hvor der er plads til alle, og har generelt et stort fokus på at skabe et inkluderende studiemiljø, hvor
alle studerende føler sig godt tilpas.”

”Vi ser ikke mange studerende fra erhvervsakademierne i vores almene del af
rådgivningen. De få, der henvender sig, er ofte introverte med en tendens til at
udsætte ting til sidste øjeblik. De kan også have svært ved at læse sociale koder
og kæmper ofte med selvværdsproblemer. Nogle har symptomer på angst og
depression,” siger Sanne Kjær, afdelingsleder i Studenterrådgivningen Aarhus og
Aalborg.
Hun fortsætter:
”Men fordi vi får så få henvendelser, tror vi, at der er en gruppe derude, som vi
ikke får fat i, men som har brug for hjælp. Og det var baggrunden for, at vi for
nylig har haft et møde med erhvervsakademiet i Aarhus for at se, hvad vi kunne
gøre mere for deres studerende,” siger Sanne Kjær.
Rart med en pose penge
Et eksempel – ud af flere – på hvad erhvervsakademierne gør for at bistå de
sårbare studerende finder man på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
i det syddanske. Her har man blandt sat et projekt i søen for at blive bedre til at

”

Det ville være rart, hvis
der fulgte en pose penge
med de sårbare unge, så
vi bedre kunne hjælpe
dem. Men sådan ser det
ikke ud for tiden.

hjælpe disse studerende. Og det koster på et budget, der i forvejen kan være
presset, vedgår uddannelseschef for multimedie og IT, Dorthe Skriver Bonderup:
”Ja, men det må vi finde ud af. Vi bliver jo også ramt på budgettet, hvis vore
studerende ikke kommer i job bagefter.”
Hun henviser til, at arbejdsløshed blandt de nyuddannede kan betyde, at
erhvervsakademierne kun får lov til at udbyde et færre antal studiepladser de
næste år.
”Det ville være rart, hvis der fulgte en pose penge med de sårbare unge, så vi
bedre kunne hjælpe dem. Men sådan ser det ikke ud for tiden,” siger Dorthe
Skriver Bonderup.
Hun gør en kort pause inden pointen:
”Tværtimod.”
Læs mere om, hvordan uddannelseslederne på erhvervsakademier ser situationen i dag på de følgende sider. Samtidig kan du læse mere om, hvad politikerne
agter at gøre. Hvad arbejdsgiverne har tænkt sig og meget mere.
\

\ STOR FORSKEL PÅ LEDIGHED
BLANDT DATAMATIKERE
Mens den generelle bruttoledighed blandt datamatikere er høj, er der
dog stor forskel på ledigheden blandt datamatikerne fra de enkelte
erhvervsakademier. Højeste bruttoledighed, 56 procent, efter tre
måneder er der blandt datamatikere fra Erhvervsakademi Dania. Det
tilsvarende tal for Københavns Erhvervsakademi (KEA) er 12 procent.
Efter tre måned er bruttoledigheden fra Erhvervsakademi Dania faldet
til 33 procent, mens for nyuddannede fra KEA er tallet fem procent.

Dorthe Skriver Bonderup.
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

KEA: SÅRBARE UNGE SØGER IND
PÅ IT-UDDANNELSERNE
Det københavnske erhvervsakademi, KEA, oplever en klar tendens til, at studerende med personlige udfordringer søger ind på
IT-uddannelser. Tidligere har intern undersøgelse vist, at mere end 10 procent af de studerende angav selv at have diagnoser.
Uddannelseschef efterlyser øget indsats.
Mange sårbare unge med f.eks. diagnoser eller
personlige, eller sociale udfordringer søger ind på
IT-uddannelser som f.eks. datamatikerstudiet.
”Ikke bare KEA (Købehavns Erhvervsakademi, red.)
men også andre erhvervsakademier står overfor
en særlig udfordring her,” siger Jesper Nordentoft,
uddannelseschef for flere af de tunge IT-uddannelse, herunder Datamatiker og Computer Science
på KEA.
Overrasket over høje tal
I 2016 og 2017 gennemførte KEA anonyme
spørgeundersøgelser blandt de nye studerende på
datamatikerstudiets første semester.
”Her angav op mod 14 procent, at de havde en
diagnose. Og yderligere 10 procent af de adspurgte
tilkendegav, at de havde brug for støtte i form
af psykologbistand og lignende,” siger Jesper
Nordentoft.
Han medgiver selv, at han var ”noget overrasket” over, at tallene var så høje. I stedet havde
uddannelseschefen forventet, at niveauet lå nede
omkring de fem til seks procent. Umiddelbart tror
Jesper Nordentoft, at den store søgning på IT-uddannelser blandt disse sårbare unge kan bero på
den misforståelse, at man som IT-medarbejder kan
”gemme sig” bag skærmene.
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”Når man udvikler software er det nødvendigt at
kommunikere, ikke bare med kolleger, men også
med de brugere, der skal anvende systemerne.
Det forventer virksomhederne med rette, at vores
kandidater kan,” siger Jesper Nordentoft.
Koster ressourcer
Skulle man, ifølge ham, give de sårbare unge den
bedst mulige undervisning, ville man skulle lave
hold med fem til 10 studerende. Men det ville
koste rigtigt mange ressourcer, idet der normalt er
omkring 25-35 studerende på holdene.
”Man kan gøre noget i forhold til pædagogikken.
Og man kan træne lærestaben til bedre at kunne
håndtere de sårbare elever. Men det afgørende
er nok strukturen, og her spiller spørgsmålet om
økonomi også ind,” siger Jesper Nordentoft.
\

Læs mere om
erhvervsakademierne
og de sårbare
studerende side 16-17
og 23-25

”

Man kan gøre noget i forhold til
pædagogikken. Og man kan træne lærestaben til bedre at kunne
håndtere de sårbare elever. Men
det afgørende er nok strukturen,
og her spiller spørgsmålet om
økonomi også ind.
Jesper Nordentoft, uddannelseschef, KEA
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SAMDATA\HK’S DELEGERETMØDE
4-5. MAJ 2019 PÅ STOREBÆLT SINATUR HOTEL & KONFERENCE I
NYBORG
SAMDATA\HK indkalder til ordinært delegeretmøde
4.-5. maj 2019, jf. SAMDATA\HK’s vedtægter, § 4.

SÅDAN KOMMER DU MED

Der er flere muligheder for at blive valgt som delegeret:
\ Du kan blive valgt på et medlemsmøde i din lokale SAMDATA-brancheklub (se efter opslag om, hvornår din klub holder møde).
\ Du kan blive valgt af din lokale HK-klub på din arbejdsplads.
\ Du kan blive valgt, hvis du er på en arbejdsplads, som har mere end 10 HK-medlemmer, og der ikke er oprettet klub.
Hvis du er i tvivl eller bare gerne vil finde ud af, hvordan du kan komme med, kan du sende en mail til samdata@hk.dk,
så finder vi ud af, hvilke muligheder du har.

\ VI SES TIL DELEGERETMØDET

REGLER FOR VALG AF
DELEGEREDE FREMGÅR
AF VEDTÆGTERNES § 4,
STK. 2:
§ 4, stk. 2
Valg af delegerede:
1) Inden for hver brancheklub/afdeling vælges delegerede efter følgende retningslinjer:
Medlemstallet pr. 30. juni forud for delegeretmødet lægges til grund for valg af
delegerede.
Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal
for brancheklubber og afdelinger ud fra:
Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal
delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/
landsforeninger og tillidsrepræsentantkollegier(120), og dette er lig med det medlemstal, der svarer til én delegeret.
Der vælges én delegeret for hvert medlemstal, der svarer til én delegeret.

BEREGNINGSEKSEMPEL:
SAMDATA\HK delegeretmøde 2015
Delegerede
Delegerede i alt
Medlemstal
1 mandat koster
Nr.
101
201
901
1301
1601
1801
3402

30-06-2015
Afdeling

120
			
120
10.921		
91,0083
Antal
Antal
Antal

Hovedstaden
4698
51,62
Sjælland
823
9,04
Midt
994
10,92
Nordjylland
1134
12,46
Østjylland
1622
17,82
Sydjylland
1019
11,19
Midt-Vest
613
6,73
I alt
10921
120,0000
Hertil kommer				
Bestyrelsen				
1 suppleant				
I alt				

52
9
11
12
18
11
7
120
11
1
132

2) De delegerede skal anmeldes til SAMDATA\HK mindst 2 måneder før delegeretmødets afholdelse.
3) Landsforeningens bestyrelse inkl. 1. suppleanten er selvvalgte til delegeretmødet.
4) Brancheklubberne fastsætter i egne vedtægter regler for valg af delegerede.
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\ Henrik Chulu.

\ Oktavía Jónsdóttir

\ Maia Kahlke Lorentzen

DELEGERET
MØDE 2K19

INSPIRATION: DIVERSITET OG DIGITAL
SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
Bliv klogere på hvordan du kan være med til at skabe en sund kultur på arbejdspladsen der lægger fundament for både den
digitale sikkerhed og rummelighed.
SAMDATA har i sin IT-politiske strategi besluttet
at være proaktiv på en række områder. To af de
strategiske fokusområder er kønsfordelingen på
IT-arbejdsmarkedet og digital sikkerhed.
Vi har inviteret Oktavía Jónsdóttir og Maia Kahlke Lorentzen til at inspirere delegeretmødet.
Oktavía Jónsdóttir rådgiver om digitaliseringens
indflydelse på vores rettigheder i almindelighed
og på arbejdslivet i særdeleshed. Hun har i over
et årti arbejdet med integreret og helhedsori-
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enteret sikkerhed og hjulpet individer og organisationer verden over med risikohåndtering og
psykosocial støtte.

De to eksperter stiller skarpt på hvordan udfordringerne på de to områder kan imødekommes i
dagligdagen ude på arbejdspladserne.

Maia Kahlke Lorentzen er konsulent og teknologiaktivist med mange års erfaring i NGO-sektoren både i Danmark og verden over hvor hun
har med arbejdet med diversitetstræning og
rådgivet om inklusion på arbejdspladsen. Hun
arbejder med digital dannelse og cybersikkerhed, og bekæmpelse af online chikane.

Deres oplæg bliver fulgt op af et live interview
i selskab med den uafhængige journalist Henrik
Chulu.

\
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PROGRAM &
DAGSORDEN

DELE
GERET
MØDE
2K19
PROGRAM

DAGSORDEN

\ LØRDAG 4. MAJ
12.00
Ankomst og frokost
13.00
Åbning og velkomst ved formanden
15.00
Inspiration: Diversitet og digital sikkerhed på arbejdspladsen
(læs mere på side 8)
17.00
Delegeretmødes genoptages
19.00
Middag
21.00
Ølsmagning
Hyggelig og nærværende seance, hvor husets ølsommelier eller tjener vil
fortæller om øllets historie, samt fremstillingsprocessen. Der vil være smagning af 5 forskellige slags, fra lys til mørk. Deltagerne er meget velkommen
til at stille spørgsmål under seancen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

\ SØNDAG 5. MAJ
09.00
Delegeretmøde genoptages
Ca. kl. 11 Sandwich to go
SAMDATA\HK skal have ny formand, og der er foreløbig
2 kandidater:
\ Gitte Korsgaard Andreasen, næstformand i SAMDATA\HK
\ Jens Rastrup Andersen, bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK

15.
16.

Åbning og velkomst ved formanden
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigenter
Godkendelse af delegerede
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Debat om bestyrelsens beretning
Godkendelse af udtalelser
Brancheklubbernes beretninger
Orientering om økonomi
Vedtægtsændringer
Indkomne Forslag
Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. 2. næstformand
d. Bestyrelse
e. Suppleanter
Næste delegeretmøde
Eventuelt
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

ERHVERVSAKADEMIERNE SKAL
HAVE RESSOURCER TIL AT
HJÆLPE UDSATTE STUDERENDE
Politikerne er nødt til at sørge for, at erhvervsakademierne kan hjælpe sårbare unge med behov for hjælp, understreger Simon Tøgern,
sektorformand HK/Privat. Erhvervsakademierne kan have stor fordel at dele viden om, hvordan man bedst kan tackle disse udfordringer,
disse studerende står overfor, påpeger Jeppe Engell, daglig leder af SAMDATA\HK’s sekretariat.
Landet over oplever uddannelseschefer erhvervsakademierne, at sårbare studerende med diagnoser og andre problemer fylder mere og mere i hverdagen.
Mange unge får ligefrem bevilget specialpædagogisk støtte til at klare studierne.
”Hvis erhvervsakademierne skal fylde bukserne ud, må de forholde sig til de
sårbare studerende. Og det kræver, at de får midlerne til det. De skal have ressourcer til at kunne løfte den opgave,” siger Simon Tøgern, sektorformand, HK/
Privat og medlem af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi (KEA).
Ren goddag-mand-økseskaft
Kort sagt må politikerne på Christiansborg og omegn finde de nødvendige penge
til at hjælpe de sårbare studerende, understreger han.
”Regeringen betragter penge til uddannelsessystemet som udgifter og ikke som
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investeringer i fremtiden. Det er meget snæversynet. Det handler om at sikre,
at de studerende kan gennemføre uddannelsen og få et almindeligt arbejdsliv
bagefter. Ikke at adressere problemet er ren goddag-mand-økseskaft,” siger
sektorformanden.
Simon Tøgern understreger vigtigheden af, at erhvervsakademierne – som her
i SAMDATA Magasinet – rejser diskussionen for at finde ud af, hvad der er op
og ned på problemerne. Får de sårbare unge den rigtige hjælp, så de kan gå
fra erhvervsakademierne ind på arbejdsmarkedet? I dag viser de sidste tal fra
Uddannelses- og forskningsministeriet en bruttoledighed blandt nyuddannede
IT-folk fra erhvervsakademierne på 16 procent. Simon Tøgern efterlyser,
at man får undersøgt omfanget af problemerne. Og ikke mindst hvad man kan
gøre ved dem.

Vi kan løse problemet
Han peger på, at andelen af studerende, der anvender psykologhjælp i begyndelsen af deres studier, falder i løbet af studiet.
”Og det tyder på, at vi kan gøre noget for at løse dette problem,” siger han.
”Vi skal høre på dem, der har adresseret problemerne for at blive klogere. Hvordan har de gjort? Selv har jeg indledt diskussionen i KEA’s bestyrelse, hvor man
er gået i gang med at analysere problemerne,” siger Simon Tøgern.
Selv er han overbevist om, at det nok skal lykkedes at komme frem til løsninger,
der kan hjælpe de unge.
”Vi har som fagbevægelse en interesse i at løfte opgaven. Arbejdsgiverne har
den samme interesse. Der er meget ambitiøse målsætninger for, hvor mange
unge, der skal have en uddannelse. Så politisk set skulle der være opbakning.
Men reelt udestår der en kamp for at sikre, at der reelt er ressourcer til det,”
siger Simon Tøgern.

”

Vi kommer til at bruge mange ressourcer på det her
for at sikre, at det bliver taget alvorligt.
Jeppe Engell, daglig leder af SAMDATA\HK’s sekretariat og medlem af
uddannelsesudvalgene på fire erhvervsakademier

Skubbe til akademierne
Ifølge Jeppe Engell, daglig leder af SAMDATA\HK’s sekretariat og redaktør af
SAMDATA Magasinet, arbejder HK på forskellige fronter for at få klarlagt problemets omfang.
”Selv sidder jeg i uddannelsesudvalgene på de to store københavnske erhvervsakademier, KEA og Cphbusiness, på UCL og Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg.
Her har jeg fået sat det på dagsordenen,” siger han.
Selv om virksomheder, undervisere, andre faglige organisationer nok har talt om
disse problemer gennem længere tid, har der manglet konkret viden om dette.
Og det skal der gøres noget ved nu.
”Samtidig handler det om at skubbe til de akademier, som endnu ikke har en
strategi. Alle er de nødt til at forholde sig til, hvad de vil gøre, hvis der nu ikke
kommer nogen penge fra Folketinget. Vi skal have fundet ud af, hvilke eksisterende ordninger man kan søge ekstra midler hos,” siger Jeppe Engell.
Sikre, at det bliver taget alvorligt
Han peger på, at der allerede findes en række muligheder for at søge ekstra
midler til mentorordninger og efteruddannelse af lærerne. Men når det så er sagt,
må man på akademierne gøre sig klart, hvordan man vil prioritere inden for de
eksisterende rammer, hvis Christiansborg ikke sender flere penge.
”Det er så vigtigt, at vi kommer til at bruge mange ressourcer på det her for at
sikre, at det bliver taget alvorligt,” siger Jeppe Engell.

Erhvervsakademierne kan selv gøre meget ved at dele erfaringer og viden om
dette, understreger han.
”Vi skal finde ud af, hvem vi kan lære noget af. Så vidt jeg ved, er den udfordring
noget, som de tekniske skoler har kendt til i lang tid. Og måske har de fundet
løsninger, som man også kan bruge andre steder som f.eks. erhvervsakademierne. Der ligger et potentiale i at arbejde sammen med dem og universiteterne, der
også kender til disse udfordringer,” siger Jeppe Engell.
Løftes i dialog
Men det er ikke gjort med det, understreger han.
”Vi skal også finde ud af, hvad der sker, når de færdige studerende møder
jobcentrene og a-kasserne. Selvfølgelig er det godt, at der findes enkelte arbejdsgivere, som er rummelige. Men det er ikke nok. Dette her skal løftes i dialog
med arbejdsgivernes organisationer.”
\

”

Regeringen betragter penge til uddannelsessystemet
som udgifter og ikke som investeringer i fremtiden.
Det er meget snæversynet.
Simon Tøgern, sektorformand, HK/Privat, og medlem af bestyrelsen
for Københavns Erhvervsakademi (KEA)
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

IBA TAGER SOCIALT ANSVAR
I november 2018 havde mere end 28 procent af de studerende på multimediedesigneruddannelsen diagnoser eller andre personlige
problemer. Trods få ressourcer understreger Per Toft uddannelseschef på IBA Erhvervsakademi Kolding, vigtigheden af at tage et socialt
ansvar for dem. De unge har en masse at byde på, mener han, og akademiet har et beredskab til at hjælpe de unge.

Angst. Stress. ADHD. Autisme.
Knap 21,9 procent af de studerende, der tager en professionsbachelor i webudvikling på IBA erhvervsakademi Kolding har diagnoser eller andre personlige
problemer. Tallet for den toårige uddannelse som multimediedesigner er 28,1
procent.
”Der kan sagtens være nogle, som vi ikke kender til,” siger Per Toft, uddannelseschef på erhvervsakademiet. Tallene er et øjebliksbillede fra den 21. november
2018 taget få timer før, SAMDATA Magasinet besøger ham på hans kontor. Ifølge
Per Toft har man på IBA Erhvervsakademi Kolding set flere og flere unge med
diagnoser eller andre personlige problemer komme ind på IT-uddannelserne.
Tretrinsraket til de svage
Ikke overraskende har IBA Erhvervsakademi Kolding derfor opbygget et beredskab til at tage sig af de unge, der døjer med den slags udfordringer.
”Vi har en fast tretrinsraket. Den første, den unge møder, er sin klassementor.
Han eller hun kan hjælpe de unge med flere udfordringer. Skulle der være noget,
han eller hun ikke kan klare – så har vi en dygtig studievejleder, som har stærke
kompetencer inden for coaching og rådgivning og kan hjælpe den unge yderligere gennem samtaler. Og får hun brug for assistance, har vi også en psykolog
tilknyttet erhvervsakademiet. Så der bliver taget godt hånd om den unge uanset
hvad,” siger Per Toft.
Klart ultimatum
Og det kan være nødvendigt. De unges problemer kan tage mange former og
lappe ind over hinanden. Nogle kan f.eks. forsøge at dulme den sociale angst
med alkohol eller stoffer, der er værre.
Uddannelseschefen fremhæver et eksempel, hvor han blev gjort opmærksom
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på en studerende, der drak i timerne. Den unge mand forsøgte at skjule lugten
af alkohol ved at drikke energidrikke. Per Toft indkaldte ham til en samtale, hvor
han indskærpede, at drikkeriet skulle stoppe nu. Da det alligevel forsatte, fik den
studerende et klart ultimatum:
Enten gik han ind i et forløb med professionel hjælp eller også måtte han stoppe
sin uddannelse på IBA Erhvervsakademi Kolding.
Missionen lykkedes: Alkoholen blev lagt til side. Uddannelsen blev afsluttet. I dag
har den tidligere studerende fået job. En god slutning på noget, der ellers kunne
være endt galt.
Lære at begå sig
Ud over dette beredskab arbejder IBA Erhvervsakademi Kolding tillige bevidst
med at vænne de unge til at arbejde sammen med andre.
Ifølge Per Toft har IT-uddannelserne i modsætning til andre studieretninger en
overvægt af unge, der kan være introverte, og derfor helst vil arbejde alene,
gemt bag skærmene. Og det går ikke, understreger han. Den tid er langt forbi,
hvor IT-folk var gemt væk fra resten af verden. I dag er kommunikation med
brugerne, kunder og kolleger afgørende for at kunne fungere i de fleste jobs i
IT-branchen.
”Så på første semester får de ikke lov til selv at vælge, hvilke grupper de skal
være i. Vi sætter de unge sammen i grupper for at lære dem at arbejde sammen
med andre. De skal lære alle andre på holdet at kende, så de ikke gemmer sig
i fasttømrede kliker. Det er også skadeligt for undervisningen, fordi man får en
dårlig dynamik i klassen,” siger Per Toft.
Ideen er at komme så tæt på virkeligheden, som man kan gøre på et erhvervsakademi for at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet efter uddannelsen.
”Når de kommer ud i et job, så kan de heller ikke vælge deres kolleger selv. I

den virkelige verden forventer chefen, at de kan arbejde sammen med andre. Vi
arbejder på at få dem til at forstå det, men vi har ikke knækket nøden endnu,”
siger Per Toft.
Vi tager et socialt ansvar
Indsatsen koster ressourcer, som der ikke altid er for mange af. Og en skeptisk
læser kunne måske også finde på at spørge, om det egentligt er noget, et erhvervsakademi skal tage sig af: Efter ungdomsuddannelserne forventes de unge
jo selv at kunne tage et ansvar.
Men ifølge Per Toft er en indsats som denne et udtryk for, at IBA Erhvervsakademi Kolding tager et socialt ansvar som uddannelse.
”For mig at se, er vi nødt til at tage det ansvar. Hvem skulle ellers gøre det? Kan
vi gøre de unge klar til arbejdsmarkedet, er det til fordel for både dem, virksomhederne og resten af samfundet. Alle vinder, når det lykkedes, ” siger Per Toft.
Ifølge ham går det også godt med at få de studerende ud i praktik, også selv om
de måtte have en diagnose eller andre problemer. Erhvervsakademiet bruger
meget tid på at finde de rigtige praktikpladser til hans studerende. Går mødet
mellem den enkelte virksomhed og studerende godt, kan det være vejen videre
til et fast arbejde.
”Og det er også mit indtryk, at virksomhederne er blevet meget bedre til at
håndtere de unge, der har den slags problemer. Vi har en virksomhed, der har
ansat en tidligere studerende med autisme. Og her har han endnu ikke mødt
chefen. Det ville være for meget for ham at forholde sig til. I stedet har han kontakt til en kollega, som han er tryg ved. Og det fungerer for ham,” siger Per Toft.
\

\ TO IT-UDDANNELSER PÅ IBA
ERHVERVSAKADEMI KOLDING
IBA Erhvervsakademi Kolding har to IT-uddannelser, den toårige
multimedieuddannelse, og en professionsbachelor i webudvikling,
der tager halvandet år. Knap 150 studerende var indskrevet på de
to uddannelser i november 2018.
Det sydjyske erhvervsakademi har hvert år 4.630 studerende,
fordelt 1.430 fuldtidsstuderende og 3.200 studerende på efterog videreuddannelser. Erhvervsakademiet har 130 fastansatte
medarbejdere og 75 freelance undervisere.
Kilde: iba.dk

IBA Erhvervsakademi Kolding har
et beredskab til at tage sig af de
unge, der døjer med diagnoser
og andre personlige udfordringer,
fortæller Per Toft, uddannelseschef på erhvervsakademiet.
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Af Malene Mølgaard. malene@storyseller.dk

DATAMATIKERUDDANNELSE HAR
SUCCES MED AUTISMEHOLD
Erhvervsakademi Sjælland har oprettet et særligt hold for autister på datamatikeruddannelsen. Specialet er nemlig særligt egnet for
mennesker med talent for at se systemer og mønstre, hvis blot rammerne er indrettet med mindre uro og i små grupper.
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I et lille lokale opdelt af filtbeklædte tavlevægge sidder en håndfuld unge mennesker dybt koncentrerede og programmerer på hver sin computer. På væggen
forrest i lokalet hænger en gigantisk tv-skærm og på bagvæggen et stort whiteboard med gule, grønne og pink post-it-notes. De ser ud som de fleste andre
studerende. Bortset fra, at de er så få.
Alligevel udgør de en hel klasse. En særlig klasse.
Erhvervsakademi Sjællands autismehold på datamatikeruddannelsen er det
første af den slags særlige tilbud i landet. De holder til på erhvervsakademiets
campus i Roskilde, hvor tilsammen 15 unge mennesker med autisme og interesse
for IT får en særlig chance for at gennemføre datamatikeruddannelsen under
særlige rammer.
”De unge, vi har her, har typisk opgivet andre uddannelser, fordi de ikke kunne
få det til at fungere,” fortæller Poul Henriksen, der er lektor på Erhvervsakademi
Sjælland og tilknyttet som fast lærer for autismeholdet.
”Men dem, der søger ind her, skal have en interesse for IT og være interesseret
i at programmere, så man ikke bare søger ind på uddannelsen for rammernes
skyld,” understreger han.
Meget ofte gode til at fokusere
Niveauet og alle fag svarer til den ordinære uddannelse og forløber på normeret
tid, men autismeholdet har kun fem elever på hver årgang og samtidig tilknyttet
ekstra lærerkræfter. Det første år får de en tryg start i deres egen klasse, og
det næste år bliver de sluset ind på de store, ordinære hold – men med ekstra
lærerkræfter og små arbejdsrum, hvor de kan finde ro.
”Mennesker med autisme er meget ofte gode til at fokusere og fordybe sig
og arbejde i systemer, som man f.eks. gør, når man programmerer. Så hvis det
fungerer, er de superstuderende,” siger Poul Henriksen, som netop har set en af
sine elever fra det første hold gå ekstra kvikt igennem uddannelsen og få tilbudt
job i sin praktikvirksomhed.
Men selvom man kan være yderst kvik, så kan det for en person med autismeforstyrrelse være en kæmpe udfordring at gå ned i en kantine eller at bevæge sig
ud i myldretiden og tage en bus. Det kræver nogle særlige hensyn, for autisme
kan betyde særlig sensitivitet for støj og uro. Og så kan gruppearbejde være
rigtig svært og forvirrende, så tydelighed er også meget vigtigt.
”Det med at arbejde sammen er komplekst og kan være en udfordring,” forklarer
Poul Henriksen, som stille og roligt træner sine studerende i fælles opgaver og
samarbejde.
”Vi er en gruppe”
Lige nu arbejder klassen på et større fælles projekt – en app til Roskildes store
indkøbscenter med spil og søgefunktion på butikkerne. Projektet er første step
til at lære at arbejde i grupper, som kan være en udfordring for mennesker med
autisme.
Selvom de bygger appen sammen, sidder de med hver sin opgave. Line laver
et digitalt yatzy-spil, Anders laver et vendespil, Nikolai koder et terningespil og
Sofus programmerer søgefunktionen. Det store overblik over, hvordan projektet

skrider frem, har de på whiteboardet på bagvæggen, hvor de farvede post-it
notes bliver flyttet systematisk rundt efter Scrum-modellen (udviklingsmetode,
red.).
”Ud fra det virker det stadig som, at man sidder og arbejder for sig selv, selvom
vi er en gruppe,” siger Line, der tidligere har forsøgt at studere multimediedesign,
men droppede ud.
”Det var stort og uoverskueligt og svært med gruppearbejde med de andre. Vi
kunne sidde fire med en computer og diskutere, hvordan man skulle klippe ting.
Her sidder man i sin egen lille boks og kan snakke med de andre, når man har lyst
til det og ellers kan man vende sig om. Det er mere overskueligt og struktureret.
Og Poul gør noget ud af at fortælle os, hvad vi skal læse fra gang til gang og
melder ud i god tid, hvis der er forandringer,” fortæller Line, som sætter pris på,
at klassen har fået specialpædagogiske støttetimer, hvor eleverne kan få hjælp
til at samle op på undervisningen, få overblik og strukturere, hvor meget der skal
læses og gøres ud af opgaverne.
Computere giver feedback
Anders har gået på Høje Taastrup Gymnasiums autismelinje, og læste derefter
matematik et år på universitetet i København. Men han gav op, fordi det var
overvældende med så mange studerende, og samtidig følte han sig meget alene.
Og han fortalt sine medstuderende om sin diagnose.
”Det sociale går bedre i en mindre klasse, hvor diagnosen var kendt fra starten.
Og den personlige kontakt til læreren her gør det nemmere at spørge,” siger
Anders, som sætter pris på sit skifte fra matematik, hvor han aldrig rigtig vidste,
om han løste opgaverne rigtigt eller forkert.
”Her kan man se det, for computeren giver instant feedback,” smiler han.
For Poul Henriksen har det stor betydning, at det er lykkes at give de unge med
en autismediagnose en mulighed for at få en uddannelse ved at tilrettelægge
datamatikeruddannelsen efter deres særlige behov.
”Der burde være sådan et tilbud på erhvervsakademier over hele landet,” siger
Poul Henriksen, som håber på større opmærksom på behovet for økonomisk
støtte til den form for inklusion.
Autismeprojektet på Erhvervsakademi Sjælland er udelukkende finansieret af
fonde, hvor det har taget flere år at indhente midlerne. Og som det er nu, er der
kun midler til tre hold.
”Når de unge som her bliver introduceret til gruppearbejde og til at være sammen med mange mennesker under trygge vilkår, så kan det gå rigtig godt. Og
på grund af deres særlige kompetencer kan de endda blive meget kompetente
IT-medarbejdere,” siger Poul Henriksen, som også mener, at IT-branchen passer
rigtig godt til mennesker med en autismediagnose, fordi mennesker med autisme
kan være rigtig dygtige til at gennemskue indviklede mønstre og systemer.
\

FAKTA
Autismeholdet er en særligt tilrettelagt datamatikeruddannelse i Roskilde på Erhvervsakademi Sjælland.
Det første studieår foregår på et særskilt hold med
fem elever. På andet studieår inkluderes eleverne fra
autismeholdet i de ordinære klasser på datamatikeruddannelsen og følger forelæsningerne, mens
opgaver kan løses under rolige forhold.

Alle fag og det faglige niveau på autismeholdet
svarer til den ordinære datamatikeruddannelse.
Det sidste halve studieår er praktik, hvor erhvervsakademiet gør en særlig indsats for at hjælpe praktikvirksomheden og eleven med at gennemføre.
Projektet er støttet af Trygfonden, Brødrene Hartmanns fond og Knud Højgårds Fond. Tilbuddet på

Erhvervsakademi Sjælland er udviklet i samarbejde
med Det Nationale Autismeinstitut.
Der er optag til det tredje og sidste hold senest 15.
marts 2019 via www.optagelse.dk Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde holder åbent hus 31. januar
og 25. februar kl. 18.30-20. Du kan læse mere her:
www.easj.dk/autismeholdet-datamatiker
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UCN: ”DER ER KOMMET FLERE
STUDERENDE MED DIAGNOSER”
På professionshøjskolen UCN har studieleder Jørgen Søgaard Jakobsen set en stigning af
unge studerende med diagnoser gennem de sidste år.
”Datamatikstudiet tiltrækker drenge, der er introverte. De er digitale indfødte. Inden de kommer til
os, har de tilbragt lang tid foran en skærm. Det er
der ingen tvivl om.”
Samtidig har antallet af studerende, der har
brug for specialpædagogisk støtte (SPS) været
stigende de sidste år, understreger Jørgen Søgaard
Jakobsen, studieleder på professionshøjskolen
UCN i Aalborg.
”Min og undervisernes klare holdning er, at der er
kommet flere studerende med diagnoser. Der er
en klar overvægt af studerende, der har brug for
hjælp på IT-uddannelserne, som jeg har ansvaret
for,” siger Jørgen Søgaard Jakobsen.
Få den rigtige hjælp
Han har ansvaret for 650 studerende på de fem
IT-uddannelser, heraf er der godt 300 datamatikerstuderende. Og lige nu er der 25 elever, som
får SPS.
”Og der kunne sagtens være flere, som har brug
for det. Men de har ikke fået en diagnose endnu.
Min umiddelbare vurdering er, at der sagtens kun-

ne være dobbelt så mange, som kunne have brug
for at få en diagnose og få den rigtige hjælp til at
komme igennem studierne,” siger Jørgen Søgaard
Jakobsen.
”Fagligt er de dygtige nok. Men de har brug for
at få hjælp til at få nogle faste rammer, så de får
struktur på hverdagen. De har som oftest også
brug for at få hjælp til at indgå i sammenhænge
med andre i f.eks. gruppearbejde og den slags
ting.”
Bedst muligt for eleverne
Ifølge Jørgen Søgaard Jakobsen har professionshøjskolen lavet et samarbejde med den sociale
virksomhed Special Minds for at blive bedre til at
arbejde med de studerende, der har diagnoser.
”Vi planlægger en dag i foråret, hvor vi sætter
fokus på, hvordan underviserne kan blive endnu
bedre til at tilrettelægge deres undervisning bedst
muligt for de elever,” slutter Jørgen Søgaard
Jakobsen.
Læs mere om Special Minds på bagsiden.
\

”

Min og undervisernes klare
holdning er, at der er kommet
flere studerende med diagnoser.
Jørgen Søgaard Jakobsen, studieleder på UCN Aalborg.
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ERHVERVSAKADEMI DANIA ER BLEVET
BEDRE TIL AT FÅ ØJE PÅ SÅRBARE
STUDERENDE
Flere studerende med diagnoser og andre udfordringer søger ind på spiluddannelsen
på Erhvervsakademi Dania i Grenaa. Her arbejder man på at blive bedre til at hjælpe
disse studerende gennem uddannelsen med ekstra timer og vejledere.
Erhvervsakademi Dania i Grenaa får flere og flere
unge, der med en diagnose er blevet bevilget specialpædagogisk støtte – i daglig tale SPS.
”Jeg kan se, at hen over de sidste fem år har vi
fået flere sårbare studerende på SPS,” siger Jonatan Korsbek Yde, campuschef på erhvervsakademiets afdeling i Grenaa.
Lige nu har man i Grenaa otte til 10 studerende,
der får ekstra timer som et led i specialpædagogisk
støtte ud af godt 140 elever.
”Der er ingen tvivl om, at vi qua vores fokus på
computerspil og som en kortere videregående
uddannelse tiltrækker rigtigt mange, der kun søger
os. Det kan vi simpelthen se på ansøgningerne.
Ofte har de kun valgt os,” siger han.
Vores ansvar at hjælpe
Ifølge ham forsøger akademiet at få kontakt til alle
de sårbare studerende, fordi der så er en større

mulighed for at få dem igennem studiet. Det er en
del af generel oprustning på området for at hjælpe
disse igennem studiet.
”Når vi nu får så mange studerende med særlige
behov, er det også vores ansvar at hjælpe dem, når
de melder sig,” siger Jonatan Korsbek Yde.
Mulighederne for at hjælpe
Han mener selv, at erhvervsakademiet er blevet
bedre til at få øje på disse studerende. Typisk kommer de sammen med deres forældre for at høre
om uddannelsen.
”Og viser det at være rigtigt, fortæller vi dem om
mulighederne for at få hjælp. Vi har koordinatorer,
en SPS-vejleder og en studievejleder. Alle sammen
er de ude at fortælle om mulighederne i plenum.
Så dem der måske går og putter med det, også er
bevidst om det,” siger Jonatan Korsbek Yde.
\

”

Når vi nu får så mange studerende med særlige behov, er det
også vores ansvar at hjælpe dem,
når de melder sig.
Jonatan Korsbek Yde, campuschef på Erhvervsakademi Dania.-

Læs mere om
erhvervsakademierne
og de sårbare
studerende side 4-6
og 23-25

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST:
STIGNING I ANTALLET AF
STUDERENDE MED SÆRLIGE BEHOV
Mellem fem og 15 procent af datamatikerstuderende på
Erhvervsakademi Sydvest har særlige behov som f.eks.
diagnoser. De har svært ved at få praktikpladser og arbejde
efter studiet.
”Vi har på hvert hold af datamatikere typisk et par stykke til en håndfuld
unge med det, vi kalder særlige behov. Og særlige behov kan være lige fra
studerende med flere psykiatriske diagnoser til mildere sociale udfordringer,” siger Stig Salskov Iversen, klyngechef IT på Erhvervsakademi Sydvest
(EASV).
Stigning i antallet
Typisk består et undervisningshold af omkring 30 studerende. Stig Salskov
Iversen understreger dog, at der kan være flere sårbare studerende, som
man ikke bliver opmærksom på, fordi de dukker sig. Klyngechefen anslår, at
antallet svinger mellem fem og 15 procent af et hold datamatikere.

Generelt har han oplevet en stigning af antallet af den type studerende,
men lige nu er erhvervsakademiet inde i en periode, hvor der er lidt færre.
”Jeg tror, at en årsag kan være, at der er kommet en stramning af kravene
til, hvem der kan komme ind på studiet,” siger Stig Salskov Iversen.
Typisk får studerende med særlige behov det svært på studiet, fordi de som
oftest ikke har det godt med at indgå i gruppearbejde, som er normen på
studiet.
Svært at få jobs
”Meget af uddannelsen foregår i projekter i samarbejde med firmaer. Og her
får de som oftest også problemer, fordi det kræver, at man skal kommunikere med en masse forskellige mennesker,” siger Stig Salskov Iversen.
Også praktikpladser og arbejde efter studiet kan de have svært ved at få,
vurderer han.

\ SIDE 17

\ SÅRBARE STUDERENDE

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

”JEG HAVDE IKKE EN
IDE OM, HVAD JEG
GIK IND TIL”
Diagnoser som autisme og ADHD har ikke stoppet Jeppe Damborg. I dag er den 22-årige godt på vej til at afslutte sin uddannelse som
datamatiker på Erhvervsakademi MidtVest. Læs hans beretning om, hvordan han med hjælp fra familie og erhvervsakademiet er kommet så langt på en erhvervsuddannelse.

Lysegrå hoodie. T-shirt. En tynd guldkæde om halsen, Og en Brooklyn cap.
Jeppe Damborg ligner enhver anden 22-årig studerende på Erhvervsakademi
MidtVest. Og så alligevel ikke helt. Mens de fleste andre af hans medstuderende
på datamatikerstudiet blot har studierne at bokse med, kæmper Jeppe Damborg
på helt andre vilkår.
”Jeg har en svag udgave af autisme. Det man kalder en højtfungerende autist
eller atypisk autist. Jeg har også en ADHD-diagnose,” siger han.
Roligt og velovervejet fortsætter Jeppe Damborg:
”Mit største problem er nok at fortolke situationer. Jeg er nok ikke så god til at
fornemme atmosfæren. Når nogen siger noget, som måske bare er en joke, kan
jeg komme til at opfatte det forkert. Eller også kan jeg have svært ved at lade
andre folk komme til.”
Snart færdig som datamatiker
SAMDATA Magasinet møder Jeppe Damborg sammen med hans mor, Jenni
Damborg, i et mødelokale på Erhvervsakademi MidtVest. Hun er med for at
støtte sin søn under interviewet, hvor Jeppe Damborg fortæller om, hvordan han
trods sine diagnoser nu er ved at gøre sin uddannelse som datamatiker færdig.
Sammen med en kammerat er Jeppe Damborg ved at skrive sit afsluttende
projekt på uddannelsens femte og sidste semester. At komme så langt på en
erhvervsuddannelse har til tider været hårdt.
Jenni Damborg ser på sin søn.
”Tovejskommunikation kan være en udfordring for dig. Det der med at lytte til
andre og måske stille opklarende spørgsmål, har du lidt svært ved,” siger hun.
Jenni Damborg understreger, at Jeppe Damborg altid har været meget åben om
sine diagnoser. Det gør det nemmere for omgivelserne at forstå ham.
Alligevel var det en nervøs og anspændt Jeppe Damborg, der for lidt mere end
to år siden mødte på Erhvervsakademi MidtVest for første gang:
”Jeg havde ikke en ide om, hvad jeg gik ind til. Jeg var ikke sikker på, hvad det
indebar at gå på en datamatikeruddannelse. Og jeg var også meget bange for,
om jeg nu kunne styre mig selv. Jeg har erfaring for, at kommer jeg ud i situationer, jeg ikke kan lide, kan det medføre nogle dårlige oplevelser for mig og andre
omkring mig.”
Virker som det skal
Men dagen gik egentlig godt. De nye studerende fik en blød start, hvor de blev
introduceret til det nye studie, Jeppe Damborg havde valgt af to årsager. For det
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første havde han altid interesseret sig for IT. Og for det andet var han og familien
kommet frem til, at IT nok var den bedste rute til et almindeligt job, så han kunne
forsørge sig selv.
I begyndelsen var det sociale, samværet med alle de nye mennesker, overvældende, men det kom på plads. Dog for tiden har Jeppe Damborg nedtonet det
sociale en smule i forhold til det faglige.
”Lige nu er det ikke nemt at være meget social, fordi der er meget fokus på det
faglige med projektet. Det sociale sker mest, hvis jeg lige snakker med nogen, jeg
kender, når jeg kommer forbi. Jeg har ikke energi til mere. Ellers ender det dårligt
for mig og dem,” siger han.
Jenni Damborg nikker.
”Hvis jeg må supplere, har mennesker i Jeppes situation ofte kun en vis mængde
energi at gøre med. Og den bliver der jo tæret på i løbet af skoledagen. Hvis der
er noget, der går galt – selv meget små ting – tager det energi. De sidste mange
år har det været sådan, at når Jeppe kommer hjem fra skole, så er der ikke mere
energi. Og så skal der lades op,” siger hun.
I familien har man valgt at prioritere det faglige frem for det sociale for at gøre
sønnen så selvstændig som muligt. Alligevel føler Jeppe Damborg ikke, at han
har svært ved at arbejde sammen med andre mennesker, som f.eks. hans makker
på afgangsprojektet.
Svært at læse alle på en gang
”Jeg har altid været meget udadvendt. Jeg er vant til at snakke meget. Og har
jeg været sammen med en person i et stykke tid, har jeg heller ikke problemer
med at forstå dem. Det er bare det, at mange gange er der mange mennesker,
der bliver smidt ind i en omgangskreds. Og det er svært for mig at læse dem alle
sammen på en gang,” siger han.
Det kan godt tage et par måneder, før Jeppe Damborg føler, at han kender folk
godt nok til at kunne fornemme dem. I runde tal tager det mellem tre og seks
måneder, før han sådan rigtig ”lander” et nyt sted som f.eks. en uddannelse,
fortæller Jenni Damborg.
”Når Jeppe begynder på noget nyt, så vil han gerne være lige som alle andre.
Han holder facaden og gør som dem omkring ham. Han hopper på vognen for at
følge med. Her (på datamatikerstudiet, red.) tog det kun seks uger, men det kan
tage op til et halvt år, før han ikke længere kan holde facaden. Så dykker han og
mister troen på, at han kan holde til det,” siger hun.
Jeppe Damborg fortsætter:

”

Mit hoved fungerer meget som en computer. Den tager mange informationer ind for at
gemme dem. Jeg er god til at huske dem.

JEPPE OG JENNI DAMBORGS GODE
RÅD TIL ERHVERVSAKADEMIERNE
Til erhvervsakademier, der ønsker at give unge med diagnoser
bedre muligheder for at gennemføre deres studier, har Jeppe
Damborg og hans mor, Jenni Damborg, fire råd:
Sammen med en kammerat er Jeppe Damborg ved at skrive sit afsluttende projekt på
uddannelsens femte og sidste semester.

”Mit hoved fungerer meget som en computer. Den tager mange informationer ind
for at gemme dem. Jeg er god til at huske dem. Men det betyder, at når der er
problemer – både helt små og store ting – så bliver de stablet oven på hinanden,
indtil de som tårne er ved at vælte. Så brænder jeg sammen. Og så skal jeg slukkes og genstartes. Jeg kan blive ked af det, hvor jeg går væk fra folk,” fortæller
Jeppe Damborg.
Når det sker, må familien træde til for at hjælpe ham med at bygge sig selv op
igen, så han kan fortsætte uddannelsen.
Klar til alt, der måtte komme
Efter sådan en episode kommer der styr på det, så han kan overskue alt det nye.
Og det er ikke nemt for ham. Jeppe Damborg forsøger hele tiden at gennemtænke alle mulige og umulige scenarier, når han bevæger sig ind i noget nyt.
”For nylig skulle jeg ud at rejse med et fly for første gang nogensinde. Før jeg kom
på flyet, udtænkte jeg alle mulige ting, der kunne ske – både gode og dårlige. Selv
om mange situationer kan være meget usandsynlige, tænker jeg dem igennem,
så jeg kan være klar til hver eneste situation, som måtte komme,” siger Jeppe
Damborg.

1. Sørg for, at der er en støtteperson til rådighed til at snakke ting
igennem med. Det at have en tryg base er meget vigtigt, uanset om
der er behov for den eller ej, giver det en tryghed. ”Uden en sådan
person, var Jeppe ikke kommet så langt,” siger Jenni Damborg.
2. Sørg for at man i undervisningen gør øvelser, opgaver eller andet
færdigt i stedet for at springe videre til næste emne. ”For en elev som
Jeppe er det ikke en naturlig proces,” siger Jenni Damborg.
3. Sørg for at give meget klare og konkrete mål og rammer for
opgaver: ”giv dem en baseline for, hvad de skal til en bestemt dag eller
et givet tidspunkt. Sig til dem, hvad de skal nå for at være færdige.
Det vil være en lettelse for folk med autisme at vide det,” siger Jeppe
Damborg.
4. Husk altid, at mennesker med autisme er lige så forskellige som alle
andre mennesker. Man er nødt til at behandle dem individuelt. ”Man
skal kigge på det enkelte menneske, og lave nogle rammer, der passer
til det menneske,” siger Jenni Damborg.

\ fortsættes næste side
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Jenni Damborg understreger, at sønnen med tiden er blevet
meget bedre til at håndtere variationer eller overraskelser, som
før kunne være meget ubehagelige for ham. Det, som du og
jeg som oftest har på ryggraden, skal Jeppe Damborg lære.
F.eks. noget så simpelt som at adskille skoletid og fritid. Den
måde, han gør det på, er at møde ind på erhvervsakademiet
alle hverdage, også selv om han ikke har undervisning. Her
kan han arbejde på sit projekt eller forberede sig til timerne. Til
gengæld har han helt fri til at slappe af med et computerspil,
når han er hjemme.
”Og Jeppe holder sin arbejdsplan på den måde. Det kan være,
det ikke fungerer for andre. Men det virker for ham,” understreger Jenni Damborg.
Og det hårde arbejde har hjulpet ham et langt stykke ad vejen
mod en eksamen. Et godt eksempel er hans afgangsprojekt,
der – som han selv vurderer det – er godt 75 procent færdigt.
”Det er gået meget fint. Jeg føler også, at det er et stykke arbejde, som jeg kan være stolt af. Det er en funktionsdatabase,
som vi har prøvet at arbejde med før,” siger Jeppe Damborg.
Et liv, som jeg kan være tilfreds med
Hvad der skal efter uddannelsen, har han ikke helt taget stilling
til endnu.
”Før i tiden har jeg lavet præcise planer for, hvad der skal ske.
Nogle gange år frem i tiden. Men jeg har opdaget, at det kan
være meget svært og uoverskueligt at få det til at passe. Så
nu har jeg taget tingene, som de kommer. Jeg har ikke endnu
en ide om, hvad jeg vil efter det her. Det er så nyt og så stort,
at jeg ikke har fundet ud af, hvad der er det bedste for mig,”
siger Jeppe Damborg.
Han fortsætter:
”Hvor skal jeg gå hen for at få de bedst mulige chancer for at
komme i arbejde. Jeg skal jo også have et liv, som jeg kan være
tilfreds med, hvor jeg laver andet end at arbejde. Jeg skal have
det sociale tilbage igen i mig.”
\

SÅDAN HAR VI GJORT

\

SAMDATA Magasinet har gennemført interviewet
med Jeppe Damborg sammen med hans mor, Jenni
Damborg, på Erhvervsakademi MidtVest i Herning.
Artiklen er godkendt af Jeppe Damborg sammen med
hans familie.
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\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

POLITIKERE:
STUDERENDE
MED DIAGNOSER
SKAL HAVE HJÆLP
Christiansborg-politikerne er enige om, at studerende, der er udfordret af
psykiske problemer, skal have hjælp under studiet. Men der er delte meninger, om erhvervsakademierne skal have ekstra ressourcer til opgaven.
Det er et af de mest klokkeklare dilemmaer, man kan præsentere folketingspolitikerne for:
Skal de – midt i en stor sparerunde – give erhvervsakademierne ekstra penge, så de kan
hjælpe sårbare unge med diagnoser igennem uddannelsen? De unge kunne måske få en
uddannelse, blive selvforsørgende og dermed en overskudsforretning – set med statskassens
excel-briller.
Udfordringen er, at der kommet flere datamatiker-studerende, der har en diagnose inden
autisme-spektret, ADHD, angst, mv. Det viser en rundspørge, som SAMDATA Magasinet har
lavet til samtlige erhvervsakademier i landet.
Der er stor variation i, hvor mange studerende, der har diagnoser på de forskellige erhvervsakademier og stor forskel i, hvor meget de unge er udfordret. Det mest ekstreme tilfælde er
IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor 28,1 procent af de studerende på multimedielinjen har en
diagnose eller er i et andet forløb på grund af personlige problemer.
Det betyder i sidste ende, at de studerende har svært ved at komme videre ud i erhvervslivet.
Normalt er IT-folk nogle af de mest efterspurgte på markedet, men datamatiker-uddannelsen
har en dimittend-arbejdsløshed på 24 procent, og selv tre kvartaler senere er der stadig 12
procent arbejdsløse.
Og flere erhvervsakademier er presset af denne udvikling.
SAMDATA Magasinet har spurgt tre politiske ordførere på Christiansborg, om de er villige til
at hjælpe skolerne med de særlige udfordringer.
Politikerne er alle enige om, at studerende med denne type diagnoser skal hjælpes, men der
er stor forskel på den politiske villighed til at åbne for pengepungen.
SAMDATA Magasinet har også givet Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V)
mulighed for at svare på de samme spørgsmål som de politiske ordførere. Han ønskede dog
ikke at medvirke i artiklen.
\

Hvad mener du?
Hvordan får man skabt de rigtige
rammer og vilkår for studerende,
der er udfordret af diagnoser
som autisme, ADHD eller angst?
Kom med dit konstruktive bud på
SAMDATA Magasinets website:
magasin.samdata.dk

Er det erhvervsakademiernes opgave. Har de et socialt ansvar?
Ja. De unge skal også have mulighed for at få en uddannelse, hvis du har et handicap. Vi
skal ikke slække på de faglige krav, men hvis du har de rette kvalifikationer, så må vi sørge
for, at unge får de rette undervisningsremedier og hjælp.

Jens Henrik
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti

Er det erhvervsakademiernes opgave.
Har de et socialt ansvar?
Vores grundlæggende syn er, at alle mennesker
– også med et fysisk eller psykisk handicap, skal
kunne tage en uddannelse. Det positive er, at vi er
et samfund, hvor mange med handicap også har
mod på at prøve kræfterne med en uddannelse.
Skal erhvervsakademierne have flere
ressourcer til opgaven?
Forskellen på at være en videregående uddannelse og folkeskolen er, at det er undervisning på et
højt fagligt niveau og, at vi ikke har pligt til at stille
ressourcer til rådighed. Hvis erhvervsakademierne
mener, at der skal to undervisere til, så må de selv
prioritere.
Men med de besparelser som regeringen kommer
med, så kan jeg godt forstå, at skolerne har
problemer. Så vi synes, at regeringen og DF må
droppe besparelserne. Det er lidt underligt, at de

Rosa Lund
Enhedslisten

Skal erhvervsakademierne have ressourcer til det?
Ja. Vi må sikre rammer og hjælpemidler. Det betyder, at skolerne får den viden, der skal
til og, at der ligger nogle ressourcer til at sikre, at de har de læremidler – programmer,
udstyr, mv som de har brug for. Jeg kan ikke sige, at der skal ansættes flere. Vi må se på,
hvad er behovet, og så sætte midler af.
En række studievejledere har peget på, at inklusion i folkeskolen betyder at
flere med udfordringer kommer igennem til erhvervsuddannelserne.
Det er egentlig en succeshistorie. At man har inkluderet flere, som kan komme videre i
uddannelsessystemet. Men vi har ikke haft fokus på at sikre, at der er rammer og understøttelse på de videregående uddannelser. 					
\

gerne vil gøre noget, men de ikke vil tage penge
op af lommen, og dermed sætter de akademierne
under pres.
Erhvervsakademierne dimensioneres efter
ledighedstallene. Er det rimeligt, når de
har flere elever med problemer?
Dimensioneringen tjener et godt formål, så vi ikke
uddanner til ledighed. Og skolerne føler måske, at
de har disse problemer, men det er ikke dokumenteret.
De studerende, der har fysiske og psykiske
handicap, har langt større udfordringer, mens de
læser – og bagefter. Men de har også fantastiske
egenskaber, så erhvervslivet bør påtage sig en del
af ansvaret og sørge for, at vi har et rummeligt
arbejdsmarked, hvor der ikke skelnes til, om folk har
et handicap.
\

Mette Reissmann
Socialdemokratiet

Er det overhovedet erhvervsakademiernes opgave? Har de et socialt ansvar eller
er det en erhvervsuddannelse – og ikke et ”socialkontor.”
Jeg synes ikke, de er et socialkontor. De er en uddannelsesinstitution, der sikrer, at så mange som muligt får en uddannelse.
Skal erhvervsakademierne have ressourcer til opgaven?
Ja, det skal de bestemt. Det afgørende er, at vi har et system, hvor der er plads til alle. Når
man har en diagnose som ADHD, så er det vigtigt, at underviserne også er rustet til den
opgave.
Hvad vil politikerne gøre ved det?
Jeg synes underviserne skal have den nødvendige efteruddannelse i, hvordan man håndterer problemstillinger med denne type elever og, at skolerne skal have de nødvendige
hjælpemidler.
Erhvervsakademierne dimensioneres efter ledighedstallene. Er det rimeligt, når de
har flere elever med problemer?
Nej. Men jeg synes helt grundlæggende ikke, man skal uddanne sig på erhvervslivets
præmisser. De studerende skal uddanne sig til det, der er dygtige til. Vi skal ikke uddanne til
erhvervslivet i dag, men om fem år.
\
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

HVAD ER ERHVERVSAKADEMIERNES
ROLLE I FORHOLD
TIL DE SÅRBARE
STUDERENDE?

Erhvervsakademiet Cphbusiness arbejder på at forbedre forholdene for studerende med diagnoser eller andre problemer. Uddannelse af mentorer og en workshop for lærerne er et par af tiltagene. Men tilbage står det overordnede spørgsmål: Hvad er
erhvervsakademiernes rolle i forhold til de sårbare studerende?
Hvad skal man gøre som underviser, hvis en, to eller tre studerende gemmer
sig bagerst i klassen? Og hvad med ham, der lider af angst eller har en
anden diagnose?
Lige som mange andre erhvervsakademier forsøger Cphbusiness i København at finde de rigtige redskaber til at hjælpe de mest sårbare studerende. I
takt med flere og flere unge med diagnoser og andre problemer kommer ind
på særligt IT-uddannelserne, ser akademierne sig om efter ekspertise, der
kan hjælpe.
”Vi kan se, at der på en række af vore uddannelser kommer unge med
diagnoser eller særlige behov. På datamatikeruddannelsen ser vi nogle studerende, der har svært ved at begå sig i et uddannelsesmiljø, hvor man skal
arbejde på tværs i grupper,” siger uddannelseschef Michael Huss Svejstrup.
Bedre til at spotte
Som et af initiativerne har Cphbusiness taget kontakt til Studenterrådgivningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der i januar 2019 gennemfører en workshop i løbet af en eftermiddag.
”Formålet er at gøre vore undervisere bedre til at spotte de unge med diagnoser og tage hånd om dem,” siger Michael Huss Svejstrup.
Man er simpelthen nødt til at starte et sted for at opsamle viden. Indtil nu
har Cphbusiness ikke været så opmærksom på problemerne med de sårbare
unge, erkender han. Men nu sætter man ind for at finde ud af, hvilke former
for hjælp, erhvervsakademiet kan tilbyde disse studerende.
”Mange af erhvervsakademierne forsøger sig lidt frem for at finde ud af,
hvad skal man gøre. Og vi er nødt til at lære noget af hinanden for at få de
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rigtige redskaber til at håndtere det. Vi skal også finde ud, hvad vores rolle
er som erhvervsakademier og undervisere? Vi ved ikke, hvor vores rolle
begynder og slutter i forhold til de unge med diagnoser,” siger Michael Huss
Svejstrup.
Hvor skal vi finde pengene?
Selv om han ikke ønsker at virke kold, så er virkeligheden, at Cphbusiness
lige som mange andre i det offentlige hvert år bliver beskåret med to procent:
”For Cphbusiness betyder det, at vi skulle skære stillinger hvert år, hvis ikke
vi vokser på anden vis med ekstern finansiering eller udbud af efteruddannelser. De besparelser skal vi jo finde et eller andet sted. Og alligevel er
der så et problem som dette, hvor vi har en klar fornemmelse af, at der er
kommet flere studerende med diagnoser. Hvad gør vi, når vores bevillinger
er faldende?”

”

Vi kan se, at der på en række af vore uddannelser
kommer unge med diagnoser eller særlige behov.
Michael Huss Svejstrup, uddannelseschef på Cphbusiness

\
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

EASJ: LÆRER UDDANNET TIL AT TAGE
SIG AF UDSATTE STUDERENDE
Op mod syv procent af de studerende på datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde har fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser, så de kan få specialpædagogisk støtte under uddannelse.
Flere sårbare unge kommer igennem folkeskole og
gymnasier, hvor de så bliver optaget på de kortere
videregående uddannelser, som f.eks. Erhvervsakademi Sjælland.
Ifølge Vibeke Sandau, lektor og praktikkoordinator
på ErhvervsAkademi Sjælland er godt syv procent
af de studerende så sårbare, at de har fået bevilget
specialpædagogisk støtte, SPS, som støtte til at
gennemføre deres uddannelse på EASJ.
”Vores studievejleder har et overblik over omfanget ud fra, hvilke unge der har brug for støtte af
forskellige årsager. Det kan være diagnoser men
mange andre forhold kan jo spille ind som f.eks.
ordblindhed,” siger Vibeke Sandau.
Vanskeligt område
Hun peger på, at mange af de unge med f.eks.

funktionsnedsættelser ikke er interesseret i at
være åbne om deres udfordringer, fordi de gerne
vil være på lige fod med de andre studerende.
En gruppe af underviserne på erhvervsakademiet
har uddannet sig til at kunne håndtere de unge, der
f.eks. har problemer som autisme.
”Men det er et vanskeligt område, fordi der er så
stor spredning. Nogle af de unge klarer sig meget
fint, fordi de kan indgå i undervisning lige som alle
andre, mens andre har det svært, og har brug for
støtte for at kunne gennemføre studiet,” siger
Vibeke Sandau

man gerne være med til at give disse unge en
mulighed for at få en videregående uddannelse.
Denne uddannelse er blevet finansieret med bidrag
fra bl.a. fonde.
”For unge med autisme kan det være svært at
gennemføre en videregående uddannelse, fordi
rammerne er for uklare, og der som oftest ikke er
ressourcer til at skabe de trygge og strukturerede
rammer, som disse unge har behov for. Og det vil
vi gerne forsøge at gøre noget ved,” siger hun
Du kan læse mere om ErhvervsAkademi Sjællands
autismehold side 14-15 her i bladet.
\

Ikke gode muligheder
Ifølge hende har erhvervsakademiet tillige oprettet
et autismehold på datamatikeruddannelsen, fordi
man mente, at der var et potentiale. Samtidig ville

EAMV: FLERE SVAGE UNGE
PÅ IT-UDDANNELSERNE
På Erhvervsakademi MidtVest ser man flere unge med diagnoser og andre problemer søge
ind på IT-uddannelserne. Underviserne bliver mere presset, fordi de sårbare unge kræver mere tid i undervisningen.
”Det hjælper ikke at være verdensbedste programmør, og at man kan lave et fantastisk system, hvis
ikke brugerne har brug for det.”
Det budskab fanger de studerende ”rimeligt
hurtigt”, som John Brunsborg udtrykker det. Men
selv om uddannelseslederen på Erhvervsakademi
MidtVest (EAMV) bruger mange kræfter på at få
sine studerende på datamatikeruddannelsen til at
forstå det, går der alligevel noget tid, før erkendelse
bliver til handling.

har diagnoser inden for autismespektret. Og dem
er der kommet flere af på EAMV i løbet af de senere år. Og det koster kræfter hos personalet.
”Og som udgangspunkt får vi jo ikke ekstra
ressourcer i forhold til at gennemføre undervisningen. Den enkelte studerende får ekstra støtte
til at gennemføre uddannelsen. Men den enkelte
underviser bliver mere presset i hverdagen, fordi
disse studerende kræver mere opmærksomhed,”
siger John Brunsborg.

Bruger mange kræfter
Erhvervsakademiet i Herning har – lige som de
øvrige erhvervsakademier – flere studerende
med personlige og sociale problemer end tidligere.
Mange af dem vil egentlig helst gemme sig bag
skærmene, hvis de kunne slippe afsted med det.
Men det ville være at svigte dem, mener John
Brunsborg.
I stedet bruger han og de andre undervisere mange
kræfter på at hjælpe disse unge, der nogle gange

Bør være plads til alle
Men kommer de unge igennem uddannelsen, bør
de større virksomheder have de fornødne ressourcer til at kunne tage de unge, der selv om de har
diagnoser, har meget at byde på, mener uddannelseslederen på EAMV.
”Men for mindre virksomheder kan det måske være
et problem at finde kræfterne til det,” siger John
Brunsborg.
\

John Brunsborg, uddannelsesleder på EAMV.
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CPHBUSINESS: FLERE OG FLERE
UNDERVISERE OPLEVER SÅRBARE
STUDERENDE
Men selv har erhvervsakademiet ikke tal på, om der er en stigning i antallet af sårbare studerende med diagnoser eller andre problemer.
Uddannelseschef efterlyser handling.

Michael Huss Svejstrup, uddannelsesleder på
erhvervsakademiet Cphbusiness.

”Det er vores helt klare fornemmelse, at der er
flere og flere studerende, som kommer ind på en
videregående uddannelse som datamatiker,” siger
Michael Huss Svejstrup, uddannelsesleder på
erhvervsakademiet Cphbusiness.
I forbindelse med studiestarten sommeren 2018
har erhvervsakademiet oplevet en markant stigning i antallet af studerende, der søger og tildeles
hjælpemidler og støtte via specialpædagogiske
støtteordning (SPS). Antallet af SPS-modtagere er
steget fra 180 i marts 2018 til 255 i oktober 2018.

Flere af de studerende
Det svarer til en stigning fra 3,1 procent til 4,4 procent af det samlede antal studerende på Cphbusiness. Tallet på Datamatikeruddannelser er gået i
vejret fra 12 SPS studerende marts 2018 til 22 SPS
studerende i oktober 2019. I alt er der indskrevet
255 studerende på datamatikerstudiet.
”Der er ingen tvivl om, at vi får flere studerende
med særlige behov. Det baserer jeg fra tilbagemeldingerne fra vores undervisere. De siger også,
at der er flere af de studerende, der er meget
eksplicitte omkring deres diagnoser. Og det svarer
meget godt til, hvad jeg hører fra andre erhvervsakademier,” siger Michael Huss Svejstrup.
Han fortsætter:
”Vi vurderer, at stigningen skyldes et større fokus
på SPS-ordningen i studievejledningen, ligesom der
givetvis er flere studerende, som får konstateret
en permanent funktionsnedsættelse - som f.eks.
ordblindhed, angst og ADHD – mens de går i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse.”
Svært for dem at fungere optimalt
Ifølge ham vil arbejdsmarkedet eller det offentlige
system skulle forholde sig til de unge, når de forlader uddannelsesverdenen.
”De unge mennesker, som vi uddanner herfra, har
papirer på, at de har kompetencerne til at bestride

UCL SÆTTER IND FOR
AT FÅ UNGE I JOB
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil undersøge, hvorfor deres nyuddannede datamatikere har en høj ledighed. Målet er bedre at kunne hjælpe de studerende til job efter uddannelse.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
er sammen med jobcentrene gået i gang med at
undersøge, hvorfor nyuddannede datamatikere
går ledige. I projektet vil UCL indsamle viden fra
blandt andet Odense Kommune og arbejdsgivere.
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et job. Men der kan være personlige forhold, som
gør det svært for dem at fungere optimalt i f.eks.
relationer til kolleger og kunder fra dag et. Og det
kan vi som uddannelsesinstitution ikke bare løse,”
siger Michael Huss Svejstrup.
Hans pointe er, at der er brug for, at man som samfund gør sig klart, hvordan man forholder sig til, at
flere unge mennesker, der tumler med problemer
af forskellig art, får en videregående uddannelse.
”Og disse unge skal, både for deres egen og samfundets skyld, integreres på arbejdsmarkedet.”
\

”Vi kommer nok ikke til at kunne sætte to fede
streger under et resultat,” siger Dorthe Skriver
Bonderup.
Men kan man afdække de mest sandsynlige
årsager til ledigheden blandt de nyuddannede
datamatikere, har man bedre mulighed for at

klæde de unge bedre på til arbejdsmarkedet, lyder
hendes rationale.
”Vi skal hjælpe dem til at blive mere udadvendte.
Vi skal lære dem nogle sociale kompetencer, så de
bliver bedre til at møde mulige arbejdsgivere,” siger
Dorthe Skriver Bonderup.
Give et bud på en årsag
Lige som de øvrige nu erhvervsakademier, der
uddanner datamatikere, har UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole unge, der er bevilget
specialpædagogisk støtte. Den – ofte forkortet
SPS – gives til studerende, der har fået diagnose. I
dag er der 320 studerende på UCL’s datamatikeruddannelse, hvoraf godt fem procent får støtte.
Skal Dorthe Skriver Bonderup, uddannelseschef
for multimedie og IT, give et bud på en årsag,

EAAA: FLEST UDSATTE STUDERENDE
PÅ DATAMATIKERSTUDIET
Erhvervsakademi Aarhus har en del sårbare studerende med diagnoser eller andre udfordringer. I værste fald kan medicinen, der skulle
hjælpe dem, give dem problemer med studiet.
Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) har en del studerende med diagnoser samt introverte eller socialt
sårbare, fortæller Kristian Pontoppidan, uddannelsesleder på erhvervsakademiet.
”Og det er mest på datamatikerstudiet, vi har
dem,” siger han.
I dag har EAAA 275 datamatikerstuderende, hvoraf
godt 10 får speciallpædagogisk støtte, ofte kortet
SPS, der bevilges studerende med diagnoser.
”Det er muligt, at der er flere, som har diagnoser,
men i så fald er det ikke noget, som de inddrager os i. Det er jo deres eget valg,” siger Kristian
Pontoppidan.
Meget få stillinger uden social kontakt
Ud over dette kan der være studerende, der er
socialt svage. Ifølge Kristian Pontoppidan kan det
give sig udslag i, at de er meget indadvendte. Også
de kan komme til at stå svagt, når har gennemført
uddannelsen, og skal sælge sig selv til en potentiel
arbejdsgiver.
”Vi arbejder naturligvis med deres kompetencer, så
de står sig bedre ved en jobsamtale. Det er trods

alt meget få stillinger, som man kan bestride uden
at have kontakt med andre mennesker,” siger han.
Ifølge Kristian Pontoppidan gennemfører EAAA
såkaldte semestersamtaler på de første semestre,
hvor man forsøger at identificere studerende med
problemer.
”Hvis vi kan se, at den pågældende studerende
har en lav sandsynlighed for at komme igennem
studiet, er det mest ærlige at sige det klart til vedkommende. Men med de fleste kan man forsøge at
finde frem til, hvad der kan hjælpe dem,” siger han.
Har også et misbrug
Ifølge uddannelseslederen på EAAA bliver der holdt
nøje øje med disse studerende, herunder deres
fravær, for at gribe dem i tide, hvis deres studier
kommer i fare.
”Vi følger op på det, lige som man gør i folkeskolen
og gymnasiet,” understreger Kristian Pontoppidan.
Han peger på, at ofte kan problemerne være endnu mere komplekse, hvor de studerende kan være
hæmmet af selve den medicin, der skulle hjælpe
mod deres diagnose. Og hvor der måske ikke bliver

”

Vi skal hjælpe dem til at
blive mere udadvendte.
Vi skal lære dem nogle
sociale kompetencer, så
de bliver bedre til at møde
mulige arbejdsgivere.
Dorthe Skriver Bonderup, uddannelseschef for
multimedie og IT på UCL

gjort nok fra behandleren eller lægens side for at
finde den rette medicin – når man samtidigt skal
være studerende.
”Og selv om du måske er skarp nok, kan du være
påvirket af medicinen. Og det kan gøre det ekstra
svært for dem.”			
\

Kristian Pontoppidan,
uddannelsesleder på
EAAA.

handler det om, at sårbare unge har det godt
med at sidde bag en skærm og programmere.
”En del af dem er meget introverte. Vi prøver
at arbejde med det ved at involvere dem i projekter, hvor de har meget at gøre med andre, så
de bliver mere trygge ved at have med andre
mennesker at gøre. Samtidig sørger vi for at
have et færre antal lærere omkring dem, så de
lærer dem at kende,” siger hun.
\

Læs mere om
erhvervsakademierne
og de sårbare
studerende side 4-6
og 16-17
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DI: FLERE SÅRBARE STUDERENDE
IKKE FORKLARINGEN PÅ HØJ
DIMITTENDLEDIGHED
Trods væksten af sårbare unge med behov for støtte på landets erhvervsakademier, er det ikke årsagen til den høje dimittendledighed,
mener man i landets største erhvervsorganisation DI. Vigtigt at studerende med diagnoser eller andre udfordringer får den rigtige hjælp.
Der er brug for dem i erhvervslivet.
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Antallet af studerende, der får bevilget specialpædagogisk støtte er vokset fra
godt 2.600 unge i 2017.
”Og i 2012 var der 830 stykker. Det er en pæn stigning,” siger Mette Fjord Sørensen, chef for afdelingen for forskning, videregående uddannelse og mangfoldighed.
Men hun ser ikke ledigheden blandt de nyuddannede datamatikere, 12 procents
bruttoledighed ni måneder efter afslutning af uddannelsen ifølge Uddannelsesog forskningsministeriet, som et udtryk for, at der flere sårbare unge blandt de
studerende. Den ledighed finder Mette Fjord Sørensen slet ikke høj, hvis man
f.eks. sammenligner med nyuddannede fra universiteterne.
”Jeg får ikke det røde flag oppe, når jeg ser de her tal. Det er generelt for alle
videregående uddannelser, at der er den her problematik om dimittenderne. Selvfølgelig kan der være nogle sårbare unge, der gemmer sig bag de her tal, men
det er en problematik, vi ser generelt, at der ledighed blandt de nyuddannede,”
siger Mette Fjord Sørensen.

Ikke specielt dårligt
Hun peger på, at den generelle ledighed blandt nyuddannede ligger på omkring
10 procent.
”Ledigheden blandt nyuddannede på humaniora ligger på 28 procent efter ni måneder, så sammenlignet med det synes jeg ikke, at datamatikerne ligger specielt
dårligt,” siger Mette Fjord Sørensen.
Hun medgiver dog, at erhvervslivet ifølge en række undersøgelser har hårdt brug
for IT-arbejdskraft. En ofte omtalt undersøgelse foretaget for Erhvervsstyrelsen i
2016 forudsagde, at der i 2020 ville mangle 19.000 IT-medarbejdere.
”Men så må man jo se på, hvad er det for arbejdskraft, der bliver efterspurgt.
Datamatikere bliver ikke efterspurgt i samme omfang som personer med kandidatgrader fra universiteterne inden for IT. Mange datamatikere vælger da også at
tage en professionsbachelor for at stå sig bedre,” siger Mette Fjord Sørensen.

\ fortsættes næste side

Mette Fjord Sørensen, chef for afdelingen for
forskning, videregående uddannelse og mangfoldighed i DI, ser ikke ledigheden blandt de nyuddannede datamatikere som et udtryk for, at der
er flere sårbare unge blandt de studerende.
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Skal høre erhvervslivet mere
Ifølge hende er DI i dialog med erhvervsakademierne om netop dette.
”Er erhvervsakademierne tilstrækkeligt i kontakt med erhvervslivet i forhold til
de specifikke kompetencer, der er behov for fremadrettet? Nogle steder er en
datamatiker tilstrækkeligt. Andre steder er det ikke. Selvfølgelig er det væsentligt at se på de unge mennesker, der går ledig efter endt uddannelse: hvad er
årsager til, at det tager lidt længere tid, før man lander første job? Derudover er
det er også væsentligt, at vi får set nærmere på, om SPS er tilstrækkelig, eller
om der mangler noget, som kan støtte de sårbare unge. Det er dog to forskellige ting,” siger Mette Fjord Sørensen.

”Man skal skabe plads til de mennesker på arbejdsmarkedet. Du skal jo ikke
placere en autist i et storrumskontor. Du skal i stedet se på, hvad de kan byde
ind med,” siger Mette Fjord Sørensen.
Hun fortsætter:
”De unge mennesker har meget værdifuldt at byde ind med på arbejdsmarkedet. Disse unge har nogle andre måder at se tingene på. Deres hjerne er
simpelthen skruet sammen på en anden måde, der gør det muligt for dem
at se noget, vi andre ikke kan se. Og husk på, at mange af dem har evnet at
gennemføre en uddannelse trods deres udfordringer. Så er man stærk nok til at
stå oprejst i modvind.”

Stærk nok til at stå oprejst i modvind
Hun understreger, at DI støtter indsatsen for at få også de sårbare unge ind på
arbejdsmarkedet. Ifølge hende er der mange af dem, der har talenter, som der
kunne være god brug for i erhvervslivet.

\

IPW SYSTEMS: ERHVERVSLIVET
SKAL TAGE ET SOCIALT ANSVAR
Fire ud 29 medarbejdere i IPW Systems har diagnoser som Aspergers Syndrom. Ifølge partner Jan H. Andersen bør erhvervslivet tage socialt ansvar for at få de unge med den slags udfordringer ud på arbejdsmarkedet.
IPW Systems har i mere end 10 år haft medarbejdere og praktikanter med diagnoser og andre
udfordringer. For Kolding-virksomheden handler
det om at tage et socialt ansvar.
”Hvis ikke erhvervslivet påtog sig at hjælpe
mennesker med sociale problemer, hvem fanden
skulle så gøre det? Hvis mennesker skal blive en
del af fællesskabet, indebærer det også, at de
oplever at bidrage til samfundet. Det kræver, at
der skal være plads til dem i virksomhederne,”
siger Jan H. Andersen, udviklingschef i IPW
Systems.

som en mild form for autisme. En af disse er
fastansat, en anden er datamatikerstuderende
i gang med sin hovedopgave, og så er der to
praktikanter i et særligt uddannelsesforløb.
”Det kræver selvfølgelig, at man tager hensyn
til dem alt efter graden af de udfordringer, de
har. Vi skal være mere rummelige. Og det er jo
et vidt begreb. Men det handler om at være
tålmodig og give dem plads til at kunne finde
deres form. Ikke mindst kræver det en stor
forståelse fra de øvrige medarbejdere,” siger Jan
H. Andersen.

Mere rummelige end ellers
Ud af virksomhedens 29 medarbejdere er der
fire med udfordringer, mest i form af Aspergers
Syndrom, der meget forenklet kan betegnes

Kommuniker konkret
Ifølge ham skal man i virksomheden lære at
kommunikere på en anden måde end ellers.
”Mange af dem har en meget konkret måde at

tænke på. Så man skal passe på med at sige noget, der kan misforstås,” siger Jan H. Andersen.
Gevinsten for virksomheden er, at man får
nogle meget dygtige medarbejdere, som gør en
forskel i hverdagen.
”Og giver man dem de rammer, som de har brug
for, får man også nogle enestående loyale medarbejdere, både overfor virksomheden og deres
opgaver. Det er min oplevelse gennem mange
år,” siger Jan H. Andersen.
\

\ KORT OM
IPW SYSTEMS

”Vi bruger de samme timelønninger til
alle vores medarbejdere, uanset om
de måtte have en diagnose eller ej,”
siger Jan H. Andersen, udviklingschef
i IPW Systems. Han vedgår gerne, at
han bliver voldsomt irriteret, når han
møder opfattelsen af, at virksomheder
som hans kun tager et socialt ansvar
for at udnytte medarbejderne.

IPW Systems udvikler software kvalitetsledelse. Virksomheden, der har sit
hovedkvarter i Kolding, beskæftiger 29
medarbejdere. Sidste regnskabsår leverede IPW Systems et overskud på knap
2,2 millioner kroner, en stigning i forhold
til året før.

Kilde: IPW Systems, cvr.dk mv.
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”

Ledigheden blandt nyuddannede på
humaniora ligger på 28 procent, så
sammenlignet med det synes jeg
ikke, at datamatikerne ligger specielt dårligt.
Mette Fjord Sørensen, chef for afdelingen for forskning, videregående
uddannelse og mangfoldighed i DI.

ORDBOGEN.COM VIL BETALE
TILBAGE TIL VELFÆRDSAMFUNDET
I iværksættervirksomheden Ordbogen.com skal der være plads til medarbejdere med angst, autisme eller andre problemer.
I sidste ende er det til gavn for den enkelte, samfundet og virksomheden, understreger direktøren.
”Vores medarbejdere spænder fra civilingeniører til autodidakte unge mænd med alle mulige
udfordringer, men som samtidigt er sindssygt
dygtige til at kode,” siger Peter Revsbech, administrerende direktør i virksomheden Ordbogen.
com.
Ifølge ham handler det om at give noget tilbage
til det samfund, der en forudsætning for, at en
iværksættervirksomhed som Ordbogen.com har
fået succes.
”Nu har vi fået en størrelse, hvor vi kan begynde
at betale tilbage, ikke bare over skatten – det
gør vi jo alle sammen – men også ved at tage
lidt skæve eksistenser ind,” siger Peter Revsbech.
Tag hensyn til kolleger
Selvfølgelig skal man som virksomhed sørge for

at tage de rigtige hensyn. Har man en medarbejder, der lider af angst, kan man f.eks. sætte ham
sammen med rolige typer, der hviler i sig selv.
”Og hvis en medarbejder nu kommer til at gøre
en kollega med angst usikker, bliver vedkommende ofte overrasket: ’Var det mig? Det er
jeg sgu ked af. Det sker ikke igen.’ Jamen så er
det ok. Der skal bare ikke ske igen,” siger Peter
Revsbech.
Ud af virksomhedens godt 100 ansatte, udgør
IT-afdelingen 35 medarbejdere, heraf er en
håndfuld mennesker med forskellige personlige
udfordringer.
”Og jeg er fuldstændig overbevist om, at når
medarbejderne læser det her, er reaktion:
Hvem fanden er den håndfuld? De skelner ikke i
hverdagen.”
”Det passer ikke”

Koster ingenting
Peter Revsbech giver ikke meget for de, der
mener, at virksomhedens strategi koster på
bundlinjen:
”Det passer ikke. Dem, der siger det, taler ud fra
fordomme og uvidenhed. I det lange løb koster
det ingenting. Det kan godt være, at de mennesker er lille smule mere syge. Og det er jeg ikke
en gang sikker på, at de er. Når de mærker tillid,
er de lige så aktive som alle andre. Tænk på, at
de mennesker, der kommer med den ballast,
er enormt gode at have, fordi det er dem, der
kommer med de utraditionelle løsninger på
problemer.”
\

\ KORT OM
ORDBOGEN.COM
Odense-virksomheden Ordbogen.com
leverede i sidst offentlige regnskabsår, 2017,
et resultat efter skat på lidt over 12 millioner
kroner. Ordbogen.com er en IT-virksomhed,
der leverer digitale undervisningsprodukter.
Nu har Ordbogen.com fået en
størrelse, hvor virksomheden kan
begynde at betale tilbage til samfundet, mener direktør
Peter Revsbech.
Kilde: Ordbogen.com cvr.dk

\ SIDE 29

\ KURSER

\ C# PROGRAMMERING
MED MICHELL CRONBERG

ONLINE
KURSUS

Nyt onlinekursus, hvor du kan lære at programmere i det populære
programmeringssprog C#.
Kurset er tilrettelagt således, at hvert modul består af 15-30 minutters teori og demo på video
med tilhørende noter med eksempler, links samt opgaver (med løsninger), så du kan øve dig.
Der er ligeledes support – en direkte kontakt med Michell – hvis du skulle få brug for hjælp eller
mangler gode råd.
Læs mere her

kortlink.dk/hk/was2

INSPIRERENDE KURSER
TIL DIG FRA HK/PRIVAT
Her er vinterens faglige tilbud – Alle kurser er fra kl. 17-20

FÅ STYR PÅ PROJEKTLEDELSE MED SCRUM

SÆT KUNDERNE
FØRST MED CRM!

/København, 23/1-19
/ Brabrand, 13/2-19
/ Kolding, 13/3-19
/ Aalborg, 28/3-19

/ København, 15/1-19
/ Roskilde, 28/2-19
/ Kolding, 19/3-19
/ Herning, 20/3-19

SKAB DET GODE
SAMARBEJDE OG
STYRK DIT TEAM

STYRK SAMTALEN
MED KUNDEN I
TELEFONEN

/ Brabrand, 24/1-19
/ Slagelse, 11/2-19
/ Hjørring, 26/2-19
/ Holstebro, 27/2-19

/ Brabrand, 12/2-19
/ Roskilde, 19/2-19
/ Skive, 14/3-19
/ Odense, 21/3-19

postkort_inspirerende_kursus_051118.indd 1

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET
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TILMELD DIG
KURSERNE PÅ:

FIND
FAG
HOL
OPD

www.hk.dk/gratiskursertildig

www

09-11-2018 10:44:54

Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ KURSER
ONLINE
KURSER

\ ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)
\ AVANCERET KONFIGURATION AF
WINDOWS SERVER 2012 (70-412)
\ BASH – LINUX SCRIPTING
\ C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING
\ C# PROGRAMMERING MED MICHELL CRONBERG
\ ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)
\ IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)
\ INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-410)
\ JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL PROGRAMMERING
\ KOM I GANG MED PROGRAMMERING – FOR BEGYNDERE
\ OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING
\ PERSONDATAFORORDNINGEN I PRAKSIS
\ PHP
\ POWERSHELL
\ PYTHON – EN NEMMERE START PÅ PROGRAMMERING
\ SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER
\ SIKKERHED OG KRYPTERING – SÅDAN FÅR DU STYR PÅ GRUNDPRINCIPPERNE
\ SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING – GRUNDLÆGGENDE JAVA
\ WORDPRESS
HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN STORE KATALOG AF ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG. SE DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn

\ TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
ALLE KURSERNE ER GRATIS FOR MEDLEMMER.

\ FIND MERE INFO OM SAMDATA\HK PÅ
HAR DU SPØRGSMÅL? SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

\ SIDE 31

\ SÅRBARE STUDERENDE

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

GØR DET MULIGT AT TAGE
DATAMATIKERUDDANNELSEN
OVER FLERE ÅR
Der er en overrepræsentation af mennesker med autisme i IT-verdenen, vurderer Brian Busk, direktør i den socioøkonomiske virksomhed
Special Minds. Både virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan gøre mere for at give plads til dem.
”Har man svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og panikker det hele
inde i hovedet på en, så man ikke kan overskue tingene. Det er der ikke mange,
der taler åbent om, ” siger Brian Busk, adm. direktør for Special Minds.
Udviklingsforstyrrelser er for mange et tabu, der er anderledes svært at tale
åbent om end f.eks. et brækket ben eller et fysisk handicap, lyder hans pointe.
Og det forsøger Special Minds som en socioøkonomisk virksomhed at ændre på.
”Vi arbejder for at skabe beskæftigelse til mennesker med autisme spektrum
forstyrrelser. Der er en overrepræsentation af den type mennesker på IT-uddannelserne. Og det er uanset om de har en diagnose eller ej,” siger Brian Busk.
Hjælper professionshøjskolen UCN
Den viden kan der være brug for på landets erhvervsakademier, hvor man for
manges vedkommende har set en stigning af antallet af studerende med diagnoser inden for de studerende på IT-uddannelserne. Blandt andet har professionshøjskolen UCN i Aalborg bedt Special Minds om bistand, så underviserne kan
blive endnu bedre til at tilrettelægge undervisningen for disse studerende. Andre
uddannelsesinstitutioner har også bedt Special Minds om hjælp til at få de unge
succesfuldt gennem uddannelsen
Ifølge Brian Busk ville det være en fordel, hvis studerende med autisme spektrum forstyrrelser kunne få mulighed for at tage en datamatikeruddannelse over
flere år end de to og et halvt år, den er normeret til i dag.
”Hvis de kunne tage enkelt fag over syv år, ville de blive færdige med et helt
andet resultat end, vi ser i dag,” siger han.
Virksomheder ikke klædt på
Ikke bare for erhvervsakademierne men også arbejdsgiverne vil have fordel af at
se anderledes på disse mennesker.
”Jeg var i Nordjylland for at holde et oplæg for nogle virksomheder om, hvordan
man inkluderer disse medarbejdere på arbejdspladsen. Og der var der flere, der
sagde, at de da godt kunne genkende de typer blandt ingeniørerne. De vidste

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER
FOR STUDERENDE PÅ
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Special Minds er en socioøkonomisk virksomhed, der
forsøger at skabe plads til
mennesker med autismespektrumforstyrrelser,
fortæller direktør Brian Busk.

bare ikke, at de måske er autister, og derved ser og oplever verden på en anden
måde end andre,” siger Brian Busk.
Normalt er virksomheder ikke klædt på til at håndtere den type medarbejdere,
understreger han. Se blot på deres stillingsopslag, hvor ord som ”teamorienteret”, ”forandringsparat” eller ”god til at kommunikere” er almindelige.
”Og disse mennesker er jo ikke vant til at se en kommende arbejdsgiver i øjnene,
give et håndtryk eller udstråle selvtillid. De kommer fra et andet sted i liv. De er
virkeligt udfordret på troen på egne evner, fordi de er ekstremt perfektionistiske.
Og det er en kæmpe udfordring for deres selvtillid,” siger Brian Busk.

Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske
om at deltage i netværket for kvindelige
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609
MOBIL +45 2073 9658
Dorte.Omdal@hk.dk

