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Indledning
Analysen her er udarbejdet af TeamArbejdsliv for Psykiatrifonden med henblik på at lave en ’rådata-analyse’ 
af de input, der kom frem i arbejdet med ‘relationskort’ og ’balkort-metoden’ på tre konferencer i henholdsvis 
Fredericia, Randers og København – afholdt mellem den 19. november og den 5. december 2019.

Kort fortalt arbejder TeamArbejdsliv med forskning, udvikling og rådgivning om arbejdsmiljø. De 
har stor ekspertise inden for relationel koordinering og dialogbaserede metoder til at sætte fokus på 
samarbejder mellem forskellige grupper eller enheder på en arbejdsplads eller i en organisation. De konkrete 
værktøjer, der er blevet brugt på konferencerne her, er ‘relationskort’, som hjælper med at kortlægge de 
vigtigste samarbejdsrelationer og kvaliteten af dem (er den tilstrækkelig hyppig, rettidig, forståelig og 
problemløsende?), samt såkaldte ‘balkort’, hvor grupperne inviterer hinanden til dialog, hvor de ønsker at 
arbejde med eller styrke samarbejdet. ’Balkort-metoden’ er udviklet af TeamArbejdsliv og har været anvendt 
til at styrke samarbejdet om løsning af en fælles opgave på tværs af mange forskellige fag, funktioner og 
organisationer.

Analysen er udarbejdet af Camilla Stender Atzen og Inger-Marie Wiegman og er baseret på input fra i alt ca. 
100 deltagere på de tre konferencer. Den udgave, du sidder med her, er blevet efterredigeret af medarbejdere 
fra Psykiatrifonden med det formål at anonymisere deltagernes input og resultaterne fra konferencerne i en 
sådan grad, at det ikke kan tilknyttes en enkelt person eller erhvervsskole. Dog vil det være tydeligt hvilke 
funktioner og hvilke typer af institutioner, der har deltaget, og hvad der er blevet diskuteret. Med det i mente 
er det vigtigt at understrege, at de følgende resultater afspejler et særdeles situativt og kontekstspecifikt billede. 
Det betyder helt konkret, at resultaterne kunne have været anderledes, hvis deltagergruppen var anderledes 
sammensat. Derfor er det vigtigt at understrege, at de resultater, vi gennemgår her, kun kan bruges som et 
perspektiv til fremadrettet udforskning og arbejde – og således ikke som generaliserbare resultater. Deltagerne 
var særligt inviterede af Psykiatrifonden og kom fra en række erhvervsskoler og kommuner fra hele landet.

Vi kigger først på de relationer, som deltagerne, med udgangspunkt i deres egen funktion, udpegede som 
vigtige for deres eget bidrag til den fælles opgave: Tidlig opsporing og håndtering af erhvervsskoleelever i 
mistrivsel. Først ser vi på det i forhold til hver af de tre konferencer og efterfølgende på tværs af dem. Dette 
udgør den største del af den samlede analyse og tilbagemelding.
Herefter analyserer vi, hvordan deltagerne vurderede kvaliteten af de udpegede vigtige relationer – ud fra både 
grønne og røde Post-it-sedler, som de markerede relationerne med og skrev stikord på. Da datagrundlaget her 
er mindre, foretager vi primært analysen på tværs af konferencerne.
Efterfølgende ser vi på de ønsker om dialog, som kom frem i form af ’balkort’, samt de dialoger, som blev 
etableret mellem forskellige funktionsgrupper på de tre konferencer med udgangspunkt i kortene.

Til sidst i analysen gengiver vi de ’aha-oplevelser’, vi noterede i forbindelse med dialog-gruppernes 
fremlæggelse af deres drøftelser i slutningen af konferencerne.
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Hvilke samarbejdsrelationer er vigtige?
Det har været meget forskelligt fra konference til konference, hvilke fag- og funktionsgrupper fra erhvervs-
skoler og kommuner, der har deltaget, hvilket har betydning for analysen af samarbejdsrelationerne. 
Derudover har der været forskellige organiseringer, særligt i kommunerne, og der bliver brugt forskellige 
betegnelser for – hvad vi forstår som – samme funktion på forskellige erhvervsskoler og i forskellige 
kommuner.

‘Balkort’-metodens præmis om, at der i udgangspunktet kun kan markeres samarbejdsrelationer til funktions-
grupper, som er til stede på samme konference, betyder, at der har været forskellige forudsætninger for at 
markere relationer på de tre konferencer, og at der samlet set er markeret færre relationer, end der kunne være 
blevet.

Deltagerne på konferencerne – et samlet overblik
Målgruppen for konferencerne har som nævnt været ansatte på erhvervsskoler og i kommuner. Vi har derfor 
udarbejdet et ”netto-relationskort” – en samlet oversigt – med alle de fag- og funktionsgrupper, der har 
deltaget på de tre konferencer. Vi har med et (s) markeret de grupper, som er ansat på erhvervsskolerne og 
tilsvarende med et (k) markeret de grupper, der er ansat i kommunerne. Deltagersammensætningen på de tre 
konferencer var ret forskellig, og der var ingen af konferencerne, hvor alle de viste fag- og funktionsgrupper 
var til stede på samme tid. Der blev, som tidligere nævnt, brugt forskellige betegnelser for, hvad vi vurderer 
i praksis er den samme funktion. Vi har i nogen grad ’realitetstestet’ denne vurdering på konferencerne i 
forbindelse med den indledende inddeling i funktionsgrupper. Men vi har også selv truffet nogle valg – fx 
har vi lavet en samlet gruppe af ’mentorer, coaches og trivselskonsulenter’ på erhvervsskolerne, og gruppen 
af ’studievejledere’ på erhvervsskoler omfatter også skoleansatte ’studie- og erhvervsvejledere’. Tilsvarende 
har vi samlet ’børne- og familiemyndigheden’ i en gruppe med kommunale ’socialrådgivere’, da de i praksis 
udgjorde én gruppe på den ene konference, og vi har i gruppen kommunale ’sundhedsmedarbejdere’ samlet 
medarbejdere, som arbejder med mental sundhed, med misbrug og med fysisk sundhed. Omvendt har vi 
fastholdt ’den kommunale ungeindsats’ og ’UU-vejledere’ i hver sin gruppe, selvom det ikke står helt klart for 
os, hvorvidt de reelt har samme organisatoriske ophæng.
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Centrale faggrupper på og uden for konferencerne
Vi har desuden udarbejdet et ”brutto-relationskort” med alle de grupper og funktioner, som har deltaget 
i de tre konferencer (vist som blå bobler på figuren) og med tilføjelse af de grupper eller funktioner, som 
deltagerne på opfordring gav udtryk for, at de også samarbejder med omkring opgaven. De grupper, som ikke 
deltog i konferencerne, er vist som røde bobler. Figuren giver i sig selv et billede af, hvor kompleks en opgave, 
der er tale om.

Vigtige samarbejdsrelationer på de tre konferencer
Vi dykker nu ned i ‘relationskortene’ på hver af de tre konferencer med de samarbejdsrelationer, som 
deltagerne med streger har markeret som vigtige.

På kortene angiver de orange pile, at relationen er markeret som vigtig af én af grupperne. Pilen peger på 
den funktionsgruppe, som afsender har angivet som vigtig, at de samarbejder med. De gule pile angiver, at 
begge grupper har markeret samarbejdsrelationen som vigtig. Vi vælger for nemhedens skyld at kalde disse 
relationer for ’gensidige’, selvom det ikke er en helt dækkende betegnelse.

Da deltagerne i de enkelte funktionsgrupper kom fra forskellige erhvervsskoler og kommuner, kan der være 
forskel på, hvem de enkelte deltageres organisationer samarbejder med. Som tidligere nævnt kom deltagerne 
fra forskellige erhvervsskoler og kommuner og blev derfor under denne fælles opgave opfordret til at lade 
alles oplevelser af vigtige samarbejdsrelationer få plads på kortet. Det betyder, at der kan være flere streger, 
end hvis det kun havde været relationerne mellem én erhvervsskole og én kommune.

For at kunne angive forskelle mellem konferencerne har vi indtegnet relationerne på et særskilt kort for 
henholdsvis Fredericia, Randers og København. Vi forsøger på baggrund af hvert kort at udlede noget om 
samarbejdsrelationerne mellem de tilstedeværende funktionsgrupper.
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Konferencen i Fredericia: Flest pile mod underviserne og skolelederne

På konferencen i Fredericia var i alt otte funktionsgrupper repræsenteret – heraf fire fra erhvervsskoler 
og fire fra kommuner. Gruppen af kommunale socialrådgivere, som deltog, gav udtryk for, at de tilhørte 
to forskellige funktioner. De valgte derfor at dele sig op i to ”bobler”, så en enkelt sagsbehandler lavede sit 
eget relationskort for ‘børne- og familiemyndigheden’. De andre deltagere så dog socialrådgiverne som én 
gruppe, og ingen andre havde derfor tegnet streger hen til myndigheden, hvorfor de er samlet i én boble på 
relationskortet.

Af kortet fremgår, at:
• Mentorer, coaches og trivselskonsulenter på erhvervsskolerne har flest ’gensidige’ samarbejdspartnere   
   (markeret med gule pile).
• Konsulenter fra jobcentret i kommunen har færrest ’gensidige’ samarbejdspartnere.
• Der er flest gensidige samarbejdsrelationer internt mellem funktioner på erhvervsskolerne (fem gule pile).
• Internt mellem funktioner i kommunen er der to gensidige samarbejdsrelationer.
• Der er fire gensidige samarbejdsrelationer mellem kommunale funktioner og funktioner på erhvervsskoler.                 
   I alt er der markeret 13 samarbejdsrelationer mellem funktioner på erhvervsskoler og i kommuner.
• Flest orange pile peger mod underviserne og skolelederne, hvilket kan tyde på, at flere oplever et behov for  
   at samarbejde med disse grupper, end de oplever behov for samarbejde den anden vej. 
• Færrest orange pile peger mod socialrådgiverne fra kommunen (hvoraf nogle som nævnt sidder under   
   børne- og familiemyndigheden).
• De tre grupper med undervisere, skoleledere og kommunale socialrådgivere har relationer til alle   
   tilstedeværende funktionsgrupper.
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Konferencen i Randers: Sundhedsmedarbejdere en overset ressource?

I Randers var der flere funktioner repræsenteret end i Fredericia – i alt ti. Fra erhvervsskolerne deltog seks 
funktioner, heraf ’skole-hjem-ansatte’, som kun var repræsenteret på denne konference. Fra kommunerne var 
fire funktioner repræsenteret.

I Randers var både studievejledere og skoleledere tilmeldt konferencen og deltog i præsentationen i 
begyndelsen. Disse to grupper valgte dog at tilslutte sig andre grupper under opgaven med at kortlægge 
samarbejdsrelationerne og har derfor ikke udarbejdet et relationskort. Det betyder, at der er blevet tegnet 
streger (og dermed pile hen imod dem på nedenstående kort), mens de ikke har haft mulighed for at tegne 
streger (på nedenstående kort markeret som pile) den anden vej. På relationskortet fremgår alle relationer 
med disse grupper derfor kun som orange pile, der peger mod dem.

Af nedenstående relationskort fremgår herudover, at:
• ’UU-vejledere’ i kommunerne sammen med ’underviserne’ har flest gensidige samarbejdspartnere.
• Sundhedsmedarbejdere (som fx misbrugskonsulenter og psykologer) fra kommunen har færrest gensidige  
   samarbejdspartnere. Denne gruppe angiver mange samarbejdsrelationer, mens kun underviserne peger på  
   dem som samarbejdspart. Det kan tyde på en manglende viden blandt de øvrige faggrupper og funktioner  
   om, hvad sundhedsmedarbejdere kan bidrage med i samarbejdet om elever i mistrivsel.
• Der ligesom i Fredericia er flere gensidige samarbejdsrelationer mellem funktioner internt på erhvervs-   
   skolerne (fire) end mellem funktioner internt i kommunerne (to). 
• Der til gengæld på denne konference er flest gensidige samarbejdsrelationer (gule pile) mellem    
   kommunale funktioner og funktioner på erhvervsskoler (seks). I alt er der markeret 16 samarbejdsrelation 
   er mellem funktioner på erhvervsskoler og i kommuner.
• SPS-koordinatorer, sundhedsmedarbejdere, undervisere og UU-vejledere er forbundet med flest andre   
   grupper på kortet. Ingen funktionsgruppe har relationer til alle andre deltagende funktionsgrupper.
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Konferencen i København: Eksisterende kommunal hjælp ikke kendt

På konferencen i København deltog markant flere fra funktioner på erhvervsskolerne end fra kommunerne. 
I alt deltog ni forskellige funktionsgrupper, hvoraf de seks var funktioner på erhvervsskolerne, og de tre var 
kommunale funktioner.

Der deltog en funktionsgruppe fra erhvervsskolerne, som kaldte sig ’uddannelses- og erhvervsvejledere’. De 
indgår på relationskortet under ’studievejledere’, selvom det ikke stod helt klart for os, om der var tale om en 
funktion, der reelt adskiller sig fra denne.

På konferencen i København deltog en enkelt UU-vejleder, som under opgaven med at kortlægge 
samarbejdsrelationerne indgik i en anden gruppe og derfor ikke har udarbejdet et relationskort. Det betyder, 
at der er blevet tegnet streger (og dermed pile på nedenstående kort) hen mod denne funktion, mens 
funktionsgruppen ikke har haft mulighed for at tegne streger den anden vej. På relationskortet fremgår alle 
relationer med gruppen derfor kun som orange pile pegende mod den.

Af relationskortet fremgår, at: 
• Her er der meget mere gensidigt samarbejde mellem funktioner internt på erhvervsskolerne (ni), og ingen  
   mellem funktionerne internt i kommunen. Der er to gensidige pile mellem funktioner på erhvervsskoler  
   og i kommunen. I alt er der markeret 11 samarbejdsrelationer mellem funktioner på erhvervsskoler og i  
   kommuner. Det skyldes sandsynligvis overvægten af deltagere fra funktioner på erhvervsskolerne.
• Underviserne har flest gensidige samarbejdspartnere.
• Sundhedsmedarbejdere (fx misbrugskonsulenter og psykologer) fra kommunen, praktik-instruktører og  
   den kommunale ungeindsats (KUI) har færrest gensidige samarbejdspartnere. - De angiver alle flere og/ 
   eller bliver angivet som vigtig samarbejdsrelation af flere, men der er kun få gensidigt anerkendte sam-  
   arbejdsrelationer. Det kan tyde på manglende viden om denne eksisterende kommunale hjælp.
• Flest orange pile peger mod praktik-instruktører og undervisere. Selvom gruppen af undervisere, som         
   nævnt, også har mange gensidigt anerkendte samarbejdsrelationer, er der flere funktioner, som peger på  
   dem som samarbejdspartner uden, at de selv peger på den pågældende funktion.
• Færrest pile peger mod KUI, hvilket tyder på, at andre deltagende grupper ikke er klar over, hvad denne  
   mulige samarbejdspartner kan bidrage med.
• Studievejledere er som den eneste funktionsgruppe forbundet med alle andre deltagende grupper.
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Vigtige samarbejdsrelationer på tværs af konferencerne
Vi har på relationskortet herunder samlet alle markerede samarbejdsrelationer fra de tre konferencer. Dette 
samlede kort viser kun relationerne mellem de funktionsgrupper, der var til stede og selv udarbejdede 
relationskort. De funktionsgrupper, som ikke var tilstede eller ikke selv udarbejdede relationskort på alle 
konferencer, har derfor i mindre grad end de øvrige markeret samarbejdsrelationer. Dette gælder bl.a. ledere 
og studievejledere på erhvervsskolerne og UU-vejledere i kommunerne, som der derfor er flere orange 
pile, der peger mod end der formodentlig ville have været, hvis de havde været til stede og udarbejdet 
relationskort.

Der, hvor relationerne går igen på to konferencer (som gule pile eller som orange pile angivet i den samme 
retning), er de markeret federe. Hvis nogle funktioner ikke har været til stede på samme konference (fx 

jobcentrets konsulenter og bostøtte eller skole-hjem-ansatte og praktik-instruktører), vil de relationer ikke 
været markeret på kortet, selvom de i virkeligheden godt kunne tænkes at have en vigtig samarbejdsrelation.
På det samlede relationskort her skiller tre samarbejdsrelationer sig ud som ’skæve’ forstået på den måde, 
at den ene funktionsgruppe markerer den anden som vigtig på to af de tre konferencer, mens det modsatte 
ikke er tilfældet – de tre fede orange pile. Det er socialrådgivere fra kommuner, der markerer relationen til 
underviserne som vigtig. Derudover gruppen af mentorer, coaches og trivselskonsulenter fra erhvervsskoler, 
som markerer relationen til kommunale sundheds- og misbrugs-medarbejdere som vigtig. Og til sidst 
kommunale sundheds- og misbrugsmedarbejdere, der markerer relationen til skolelederne som vigtig. 
Men uden at pilen peger retur. Det kan tyde på, at der fx er et særligt behov for at styrke relationen mellem 
erhvervsskolerne og de kommunale sundheds- og misbrugsmedarbejdere.
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Vigtige samarbejdsrelationer på tværs af konferencerne

På relationskortet nedenfor har vi ladet gule pile dominere over de orange, hvor begge grupper har markeret 
samarbejdsrelationen som vigtig – dette er gjort på tværs af konferencerne. Det har vi gjort for at opsummere 
relationerne mellem de forskellige funktionsgrupper til kun én type relation mellem hver. Det vil sige, at der 
ikke markeres nogen orange relation, hvor der også er en gul forekomst. 

Samlet set kan vi ud fra kortet her konstatere, at der alligevel er mange ’orange relationer’, hvor samarbejdet 
opleves vigtigt af den ene, men ikke af den anden funktionsgruppe. Kortet viser en stor forskellighed i 
de relationer, som på tværs af konferencerne vurderes som vigtige (de mange tynde pile), selvom en del 
af forskelligheden kan tillægges forskellene i, hvilke funktioner fra erhvervsskoler og kommuner, der har 
deltaget i de tre konferencer. På tværs af de tre konferencer er det begrænset, hvor meget, der går igen (der er 
relativt få fede pile).

Samlet set er der både flest fede pile og flest orange (heraf én fed) i forhold til underviserne, hvilket afspejler, 
at disse er ”frontrunners” i forhold til eleverne og derfor har – og forventes at have – den største kontaktflade 
med elever i mistrivsel. Der er også mange pile omkring studievejlederne, gruppen af mentorer, coaches og 
trivselskonsulenter samt kommunale UU-vejledere og socialrådgivere, som derfor på baggrund af analysen 
alle må tillægges en vigtig rolle i bestræbelserne på tidlig opsporing og håndtering af erhvervsskoleelever i 
mistrivsel.
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Kvaliteten af relationerne 
Deltagerne blev opfordret til at markere kvaliteten af relationerne med henholdsvis grønne og røde Post-it-
sedler – grønne for gode samarbejdsrelationer og røde for samarbejdsrelationer, som af hensyn til den fælles 
opgaveløsning med fordel kunne forbedres. Deltagerne blev opfordret til at skrive stikord på sedlerne med 
henblik på at uddybe vurderingen af kvaliteten.
En del grupper markerede samme relation både med en grøn og en rød seddel, hvilket både kan afspejle, at 
gruppen repræsenterer samme funktion fra flere erhvervsskoler eller kommuner, og at relationen kan være 
meget personafhængig mellem samme enheder.

Bør forbedres: De røde Post-it-sedler

I introduktionen til opgaven blev der lagt vægt på, at det at sætte en rød seddel på en relation var at tage 
ansvar for, at relationen af hensyn til opgaveløsningen burde blive bedre. Det budskab tog deltagerne på alle 
tre konferencer til sig. Kun på ét relationskort var der ingen røde sedler sat på nogen relationer. 

Halvdelen af de røde markeringer går igen på flere konferencer. Disse forekommer både internt mellem 
funktionsgrupper på erhvervsskoler, internt mellem kommunale funktionsgrupper og på tværs.

Funktioner i kommuner angiver overvejende mere velfungerende samarbejder med interne funktioner i 
kommunen, men mindre velfungerende samarbejder med erhvervsskolerne. Det samme gør sig gældende 
for funktionsgrupperne på erhvervsskolerne (at de interne relationer vurderes bedre). Vi har valgt at kalde 
dette for ‘afstandsprincippet’. Det er ikke ualmindeligt, at det i forbindelse med arbejdet med relationel 
koordinering bliver tydeligt, at geografisk og/eller organisatorisk afstand udfordrer samarbejdet mellem 
funktioner i forskellige dele af en virksomhed eller organisation. Vores analyse af relationerne tyder på, at der 
i forhold til tidlig opsporing og håndtering af erhvervsskoleelever i mistrivsel både er behov for og mulighed 
for at styrke samarbejdet mellem relevante funktioner på erhvervsskolerne og i kommunerne.

Undervisere har på alle tre konferencer sat en del røde sedler på relationerne til andre funktionsgrupper – 
flest i Fredericia og Randers. Det kan afspejle, at underviserne i praksis er ”frontrunners” ift. mødet med 
elever i mistrivsel. Vi har valgt at kalde dette for ‘nærhedsprincippet’. Hvis underviserne oplever at skulle 
håndtere elever i mistrivsel som en del af undervisningen, men uden at have den nødvendige dialog med og 
støtte fra andre funktioner og faggrupper, medfører det høje følelsesmæssige krav i deres arbejde.

På samme måde har skole-hjem-ansatte og kommunale ansatte, der arbejder med de unges fysiske og 
psykiske sundhed, sat en del røde sedler på samarbejdsrelationerne med andre funktionsgrupper. 
Til sammenligning har fx skolelederne, der arbejder mere perifert med elevernes mistrivsel, sat færre røde 
sedler på samarbejdet med de andre funktioner.

Den samarbejdsrelation, hvor der hyppigst gensidigt blev sat røde sedler på, var mellem underviserne 
og gruppen af mentorer, coaches og trivselskonsulenter fra erhvervsskolerne. Det handlede ofte om 
deres indbyrdes løbende dialog og koordinering af samarbejdet. Netop det blev formuleret af deltagerne 
på alle tre konferencer. Oftest var det dog underviserne, der markerede, at samarbejdet kunne trænge 
til forbedring. Gruppen af undervisere markerede på konferencerne, at samarbejdet med kommunale 
sundhedsmedarbejdere med fordel kunne blive bedre og anførte på sedlerne, at det handlede om 
utilstrækkelig kommunikation om eleverne.

Tilsvarende var det indbyrdes samarbejde mellem undervisere og studievejledere på erhvervsskolerne også 
markeret med røde sedler på alle tre konferencer. Dette handlede også om funktionernes indbyrdes dialog og 
om ventetider.

Samarbejdet mellem studievejledere på erhvervsskolerne og UU-vejledere blev også tre gange markeret med 
røde sedler på konferencerne. ‘Kommunikation’ blev noteret som årsagen et af stederne.
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Fungerer godt: De grønne Post-it-sedler

På alle relationskort på nær ét har en eller flere relationer været markeret som gode. I alt på de tre kon-
ferencer er der sat 63 grønne Post-it-sedler på relationer. De fleste af de positivt markerede relationer er 
’gensidige relationer’ – dvs. dem, som på relationskortet er markeret med gule pile. Størstedelen af sedlerne 
er sat på relationer internt mellem funktioner på erhvervsskolerne, hvilket afspejler det tidligere nævnte 
’afstandsprincip’ (at de interne relationer vurderes bedre).

Gruppen af mentorer, coaches og trivselskonsulenter har markeret flest velfungerende relationer. Det kan 
skyldes, at denne gruppe (i modsætning til mange af de andre funktionsgrupper) har været repræsenteret på 
alle tre konferencer. Gruppen har imidlertid markeret markant flere relationer som gode end underviserne og 
studievejlederne, som også har været repræsenteret på alle tre konferencer, og vi vurderer derfor, at det ikke 
kun skyldes den store tilstedeværelse på konferencerne, men også afspejler gruppens centrale rolle i indsatsen 
for tidlig opsporing og håndtering af erhvervsskoleelever i mistrivsel. Gruppen vurderer både interne sam-
arbejdsrelationer på erhvervsskolerne (fx til undervisere og studievejledere) og relationer til kommunale 
funktioner (fx UU-vejledere, socialrådgivere og misbrugskonsulenter) som velfungerende. 

Undervisere, studievejledere og UU-vejledere er de funktionsgrupper, som flest grupper markerer gode 
samarbejdsrelationer til. Også til gruppen af mentorer, coaches og trivselsvejledere markerer mange 
samarbejdsrelationen som god.

Undervisergruppen vurderer på to af de tre konferencer samarbejdsrelationen med de interne studievejledere 
og SPS-konsulenter på erhvervsskolen som gode. Herudover vurderer undervisergruppen på en af konferen-
cerne også samarbejdsrelationen med mentor-, coach- og trivselskonsulent-funktionen som god – og på en 
anden af konferencerne vurderer gruppen samarbejdsrelationen med skoleledelsen som god. På nær en enkelt 
positiv markering af samarbejdsrelationen til kommunale misbrugsmedarbejdere er alle de relationer, som 
undervisergruppen vurderer som velfungerende, til andre funktioner på erhvervsskolerne. 

Størstedelen af de grønne Post-it-sedler (48) er uddybet med et eller flere stikord. Nogle stikord er meget 
overordnede eller generelle (fx god relation, godt samarbejde, god kommunikation). Men en del er meget 
konkrete og fremhæver fx en fast mødestruktur, en hurtig indsats, en god overlevering eller muligheden 
for sparring, rådgivning eller deltagelse i møder i forhold til frafaldstruede elever. På en af konferencerne 
fremhæver både undervisere og trivselskonsulenter, at sundheds/misbrugskonsulenter kommer på 
erhvervsskolen og tilbyder forebyggende indsatser samt rådgivning og vejledning.
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Balkort – invitation til dialog
Der blev i alt på de tre konferencer udarbejdet 30 balkort, hvoraf to var rettet mod funktionsgrupper, der 
ikke var til stede på konferencen og derfor ikke dannede udgangspunkt for en dialog på det tidspunkt. De 
øvrige balkort dannede udgangspunkt for i alt 20 dialoggrupper, hvoraf 13 var på tværs af funktionsgrupper 
på erhvervsskoler og kommuner, mens de syv var internt mellem funktionsgrupper på henholdsvis 
erhvervsskoler og i kommuner.

Tre af dialoggrupperne blev sammensat på baggrund af ønsker om dialog fra begge grupper 
(’trivselskonsulenter på erhvervsskoler’ og ’undervisere’ samt ’trivselskonsulenter på erhvervsskoler’ og 
’skoleledere’ – begge i Fredericia – samt ’trivselsvejledere’ og ’Kommunal Ungeindsats i København’). I fire 
dialoggrupper indgik mere end to funktionsgrupper – fordi flere grupper havde ønsket dialog om samme 
tema, eller fordi det var nødvendigt af praktiske grunde, fordi der kun var få til stede fra en funktionsgruppe, 
som flere ønskede dialog med.

Der var kun én dialoggruppe-sammensætning, som gik igen på to konferencer (’sundhedsmedarbejdere/
konsulenter’ og ’skoleledere’ i Randers og København).

Omdrejningspunktet for dialogerne mellem interne funktionsgrupper var ’ansvars- og opgavefordeling’, 
mens udgangspunktet for dialogerne mellem funktionsgrupper på erhvervsskoler og i kommunerne var 
’efterspørgsel på konkret viden’ eller ’et ønske om at starte eller rammesætte et samarbejde’.

De to ønskede, men ikke afholdte dialoger, var et ønske om dialog mellem forskellige kommunale 
forvaltninger og et ønske fra undervisergruppen om dialog med konsulenter, som kunne rådgive om 
håndtering af elever med diagnoser i undervisningen.

Dialogernes resultater 
Her har vi valgt at analysere de ’aha-oplevelser’, som vi noterede i forbindelse med fremlæggelsen af 
dialoggruppernes drøftelser på de tre konferencer.

Aha-oplevelser
Det mest tankevækkende for os ved de afsluttende fremlæggelser af dialoggruppernes drøftelser har på 
tværs af de tre konferencer været, hvor meget videns- og erfaringsudveksling, der har fundet sted både i 
forbindelse med funktionsgruppernes kortlægning af deres samarbejdsrelationer og i dialoggruppernes 
drøftelser. Udgangspunktet for videns- og erfaringsudvekslingen var både store forskelle i måden, hvorpå 
arbejdet omkring erhvervsskoleelevers mistrivsel er organiseret på forskellige erhvervsskoler og i forskellige 
kommuner samt forskelle i den viden, der var til stede blandt medlemmer af samme funktionsgruppe. 

På konferencerne har der været konkret inspiration fra nogle kommuner til, hvad man kan gøre mellem 
erhvervsskolens studievejledere og kommunale socialrådgivere. Nogle kommuner og erhvervsskoler har en 
automatik i afholdelse af ’udslusningssamtaler’, hvor UU-vejleder deltager på erhvervsskolen i forbindelse 
med ’overlevering’ af elever. Nogle deltagere blev klogere på andre kommuners tiltag ift fx uddannelsespålæg 
og fastholdelse (både struktur og organisering). Og det blev konstateret, at forebyggelse mod udmelding 
håndteres forskelligt på forskellige skoler (SPS-vejledning, lovgivning og samspil med UU-vejledning). På den 
konference, hvor der deltog repræsentanter fra skole-hjem, blev der givet gode råd til ’best practice’ på skole-
hjem.

Det blev fremført, at der er meget få ressourcer til rådighed til, at undervisere kan spotte og håndtere 
mistrivsel (især på korte grundforløb med meget store hold). Det kan være en af årsagerne til en oplevelse 
af, at viden om enkelte elever fra lærer til socialrådgiver ofte bliver tabt. Studievejledningen nævnes i den 
forbindelse som en mulighed for støtte. Undervisere vil – konstateres det – gerne tage imod kommunale 
tilbud (fx i forhold til trivselsfremme, sundhed og økonomi).
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Det er en gensidig udfordring for erhvervsskoler, hvem man skal kontakte i kommunen – og for kommuner, 
hvem man skal kontakte på erhvervsskolen. Udfordringen bliver ikke mindre af, at en erhvervsskole kan have 
elever fra 20 forskellige kommuner med forskellig organisering og forskellige tilbud. Hjælpen kan opleves 
som meget personbåret. Erhvervsskoler kan have et ønske om en kommunal navigator – en ungeguide, 
der henviser til rette afdeling (illustreret i afrapporteringen fra en gruppe). Flere af de samarbejder, der 
opleves meget velfungerende, synes at hænge sammen med, at kommuner har en vejleder, der sidder på 
erhvervsskolen. Fast kontakt mellem skoleleder og trivselskonsulenter kan give overblik over tilbud mm. 
Derudover peges der på fordele ved at etablere en tættere relation mellem KUI (Kommunal Unge Indsats) 
og skoleledere. Flere fremhæver, at KUI har forbedret samarbejdet, og erhvervsskolerne anbefales derfor at 
bruge KUI som indgang til kommunen, da det er en lovpligtig funktion, og da der ellers er stor forskel på de 
betegnelser, der bruges i forskellige kommuner.

SPS fylder noget i afslutningerne på flere konferencer. Der er en manglende viden blandt flere praktik-
instruktører om, at SPS findes. Nogle oplever, at SPS er ’for kendt’ og bruges til mange typer problemer. For 
nogle er det nyt, at 10 år i specialskole ikke giver adgang til SPS (hvis der ikke er foretaget en udredning/
foreligger en diagnose). Fordeling af opgaver mellem SPS og undervisere mangler nogle steder støtte fra 
ledelsen (ift. tidspres).

På flere konferencer fremhæves muligheden for at inddrage frivillige organisationer i arbejdet. I nogle byer 
kan der være op til 90 ugers ventetid til fx en psykolog. Her anbefales det at hente inspiration fra tiltag som 
Headspace, sorggrupper mm. Og på et ønske fra undervisere/faglærere om rådgivning til, hvordan elever 
med diagnoser kan håndteres i undervisningen, blev der peget på frivillige organisationer (fx Headspace) og 
patientforeninger.

Balkort-metoden
Der har generelt været stor interesse for balkort-metoden – også efter selve konferencerne. Og mange tager 
også tomme balkort med hjem og efterspørger dem elektronisk. Flere nævner konkrete aktører, de vil give et 
balkort til. Det fremføres som en indvending mod metoden, at relationelle tiltag på individniveau ikke kan 
løse strukturelle problemer.

Afrunding
Konferencerne peger på, at samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler med fordel kan styrkes. 
Konferencerne har desuden givet konkret inspiration til deltagerne, og fra alle deltagerne blev det fremført, 
at underviserne har meget lidt tid til at spotte mistrivsel i hverdagen. Desuden er der en gensidig udfordring 
for både erhvervsskoler og kommuner i forhold til, hvem man skal kontakte, hvis man oplever elever, der 
mistrives. Og her kan relationel koordinering være et godt redskab til at påbegynde arbejdet med at øge 
muligheden for den rettidige og rigtige hjælp til unge på landets erhvervsskoler, der er i mistrivsel og i fare for 
ikke at gennemføre deres uddannelse.
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