Fredag 5. juli 2019

Vedr. Evaluering af mentorindsats fra jobcentret i Aabenraa
Fra januar til og med juni har VUC Syd haft glæde af Laura Skau Bjerregaards mentorindsats, og i
den forbindelse ønsker vi at bidrage med en evaluering af projektet.
Det er med beklagelse, vi har erfaret, at Laura desværre har fået nyt job, så vores
mentorsamarbejde må stoppe. Vi håber, at der tænkes i en erstatning for Laura, da det har været
en stor gevinst for VUC at have Laura som mentor.

VUC Syd har sit eget mentorkorps, der består af undervisere, så Laura har fungeret som en ekstra
ressource hos VUC i Aabenraa. Her har hun i tæt kontakt med vores egne mentorer varetaget
samtaler med udsatte unge, og hun har i den forbindelse arbejdet med en stor variation af
problemstillinger, idet kursisterne ofte kommer med meget forskelligt, der står i vejen for at få
gennemført en uddannelse. Laura har lavet handleplaner med kursisterne, fulgt op på disse og
generelt støttet dem i at gennemføre deres uddannelse.
Det har været en stor hjælp, at Laura har været der, og det har muliggjort at nå endnu flere
udsatte unge end dem, vi kan nå med vores egne ressourcer.

På ugentlig plan har Laura mødtes med vores egne mentorer og planlagt arbejdet, fulgt op på
tidligere ugers arbejde, diskuteret indsatser osv. Her har Laura i høj grad bidraget med nye vinkler
på mentorarbejdet. Hun har bl.a. vidensdelt i forhold til kommunale tiltag samt erfaringer fra de
andre skoler i byen, hun også har været mentor på (hvordan griber de andre skoler det an,
hvordan arbejder de med at fastholde udsatte elever, hvilke konkrete tiltag har de lavet (fx
lektiecafe) osv.). Ligeledes har hun bidraget til at skabe kontakt mellem skolerne – fx i forhold til
deling af materiale om eksamensangst.

Så ret konkret er der via Lauras projektstilling skabt vidensdeling på tværs – om end stadig på et
meget grundlæggende niveau, men med potentiale til noget større med en fortsættelse af
projektstillingen.
Laura har også arbejdet for at skabe en bedre kontakt mellem UU og VUC Syd i Aabenraa ved bl.a.
at informere om, hvad UU kan bidrage med og planlægge møde mellem VUC Syd.

Vi anbefaler derfor klart, at projektstillingen, som Laura har varetaget, fortsættes, da den har
været med til at støtte og fastholde elever og kursister i deres uddannelsesforløb.

Vi står meget gerne til rådighed for yderligere information.
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