Luxenbourg
Temat för studiebesöket till Luxenbourg var hur man arbetar med att förebygga att elever hoppas av
sin utbildning ”prevention of school drop-outs”. Det var för mig ett lockande tema då jag tänkte att
det kan passa in i mitt jobb på Ekerö. Jag är anställd på Vägledningsenheten, som ingår i Ekerö
kommun, och jobbar som en konsult på tre grundskolor. Vi i Vägledningsenheten brukar träffas
regelbundet i APT möten och guidas av vår chef om vad temat för varje gång ska handla om. Där
tänkte jag direkt att temat ”prevention of school drop-outs” skulle passa att informera mina SYV
kollegor om. De önskade mig lycka till och när vi har vårt avslutande APT möte i juni för i år ska jag
informera dem om vad jag har lärt mig.
Måndag 14 maj 2018
Schemat för veckan mellan den 14-18 maj har varit välfyllt. Vi började måndagen den 14 maj med att
bli upphämtade av vår värd Mr Jean-Jacques Ruppert utanför hotellet där vi alla 4 deltagare bodde.
Vi, som var deltagare, bestod av Olav från Estland, Tor från Köpenhamn, Camilla från Göteborg och
jag. Det var en udda skara med deltagare, men det visade sig att vi klickade direkt med varandra från
början till slut.
I Mr Rupperts bil till staden Mersch började vi prata och diskutera olika ämnen i livet. Vi åkte i ca 1
timma till skolan ”Lycee classique de Diekirch” (LCD Mersch) där han jobbar när han inte är ute och
föreläser i världen. Vi utgick från ett konferensrum där vi höll till 3 dagar under veckan. På skolan
(högstadium) fick vi träffa personalen, fick guidning i olika klassrum, bibliotek och idrottssal.
Mr Ruppert delade med sig om sina presentationer om Luxenbourgs utbildningssystem och
vägledningssystem på förmiddagen. Och på eftermiddagen presenterade han olika
vägledningsprojekt. Varje för, -och eftermiddag stod en kaffe/tevagn i konferensrummet med en ny
kaka för varje dag. Och vi åt för en billig penning i skolmatsalen där det fanns ett stort utbud med
mat.

Tisdag den 15 maj 2018
Dagen började med upphämtning utanför hotellet igen av Mr Ruppert. Vi körde den vackra vägen
genom hagar och fält till skolan i Mersch. Vi möttes av en ny vagn med kaffe/te och kaka och fick
besök av Karin. Karin jobbar på ALJ dvs ”Action Locale pour Jeunes” i Mersch, som socialpedagog https://www.alj.lu/?page_id=55&lang=de
Hon hjälper ungdomar upp till 26 års ålder att finna vad de vill och kan göra till praktik, att skriva CV,
hur man söker praktik och jobb och hur man gör på en arbetsplats. Karin förklarade hur det
Luxenbourgska skolsystemet fungerar och det är ganska komplicerat mot vad vi är vana vid. ALJ ingår
i ”Ministry of administration”.
Mr Ruppert presenterade olika utvärderingar av vägledningsprojekt med intressanta inslag av klipp
från serietidningar, som han samlar på. Han använder ofta olika bilder och klipp och citat och
berättar utifrån dem. Det är mycket inspirerande och bra och ibland kan en bild säga mer än tusen
ord.
På eftermiddagen höll vi deltagare våra presentationer à 45 minuter på engelska om vilka vi är, hur
och var vi jobbar och hur vårt lands skolsystem ser ut. Det var mycket inspirerande och lärorikt att
lära sig om Danmark och Estland. Vi är grannländer, men ändå snarlika i vårt skolsystem och vi har
olika arbetssätt.

Onsdag 16 maj 2018
https://cedies.public.lu/fr.html#
På onsdagen åkte vi in till den stora (lilla) staden Luxenbourg. Det första besöket var på CEDIES. Det
är som Högskoleverket. Man hjälper studenter inom högre studier med finansiering, boende, olika
kurser och utbildningar.
Efter lunch besökte BIZ – arbetsförmedling inom olika hantverksyrken. De hjälper också om man vill
ändra karriär och man tar emot elever som får använda deras datorer till att söka jobb, lärlingsplatser
och skriva CV. Man informerar om olika yrken och har vägledningssamtal.
http://www.adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/definir-son-projetprofessionnel/sorienter/biz/index.html
På eftermiddagen hade vi kulturell vandring i Luxenbourg, den vackra staden!

Torsdag 17 maj 2018
”Dropout prevention day” i skolan i Mersch med Mr Ruppert. Vi fick flera av Mr Rupperts tal upplästa
och statistik över hur många som hoppar av sina studier. Han delade med sig av många goda tips om
vad vägledning är och av olika livsinsikter. Vi hade gärna tagit emot ”verktyg” för hur man gör för att
hindra att man hoppar av skolan, men vi förstår att man fångar upp och arbetar med ungdomar på
olika sätt inom alla olika områden och platser vi har besökt.

Fredag 18 maj 2018
Vi besökte CNFPC-Centre National de Formation Profesionnelle Continue https://www.cnfpc.lu/
Det är en yrkesskola där man lär sig olika hantverk; el, -och energi, trä och snickeri, metall,
mekatronik, mura och betong, fordonsverkstad m.fl. Man kan också gå kvällskurser där för att lära sig
att t ex meka med sin bil.
Bertrange-besökte en förskola och grundskola. Skolan skulle jag kalla en ”rolls-royce” skola i en
fantastisk miljö i Bertrange. Det var i en skyddad och, -miljövänligt område med fina lekplatser och
väl organiserat i barnens klassrum och entreer. Man lagar ekologisk och närodlad mat då man tror på
ett helhetskoncept att alla mår bättre av det. Det är små grupper i klasserna och mycket personal. Vi
fick träffa några kommunansvariga och borgmästaren.
Den innehållsrika veckan avslutades med god lunch i det vackra sommarvädret vid Moseldalen till
gränsen mot Tyskland. Vi tackade vår värd Jean-Jacques för hans gästvänlighet under veckan och
lovade varandra att hålla kontakten. Det har vi gjort så här långt och jag hoppas att det håller i sig.

På kartan ser man att vi rörde på oss till olika ställen. Vi bodde i Esch-sur-Alzette, ca 20 minuter med
tåg från Centralen i Luxenbourg. Skolan som vi hade våra föreläsningar är i Mersch och vi var till
Luxenbourg och sista dagen till fina Bertrange.
Vi fick ett varmt välkomnande på varje besök. De förklarade i detalj om vad de gör och arbetar med
för att hjälpa ungdomarna. Vi fick broschyrer och guidning.
Vad är det främsta du vill lyfta fram av det du lärde dig under studiebesöket?
Allt vi lärt oss från vår värd Mr Jean-Jacques Ruppert och om varandra med olika kulturer och
arbetsplatser.
Hur såg studiebesöksgruppen ut? Hur fungerade umgänget i besöksgruppen? Finns möjligheter för
framtida nätverkande? Olav från Estland, Tor från Danmark, Camilla från Göteborg. Vi klickade direkt
med varandra och har följts åt överallt och hela tiden under studiebesöket. Vi har haft stor respekt
för varandra, en udda grupp, men så glad jag är att vi har träffats. Mycket skratt och absolut kommer
vi ha chans till nätverkande och ha utbyte av varandra.

Hur fungerade organisationen i värdlandet? Fantastiskt organiserat och fint ordnat med bilfärder,
information, platser, mat, guidning.
Skulle du rekommendera ett utbyte till andra vägledare? Det skulle jag göra, men vår värd har
beslutat att vi var den sista gruppen eftersom han har gjort det här i så många år och han planerar att
gå i pension om 1 år. Han föreläser världen över, mestadels i Europa. Att ha Luxenbourg som
utgångspunkt omringat av Belgien, Frankrike och Tyskland skapar större möjligheter till det. Samt att
han är språkbegåvad.
I Luxenbourg talar man 4 språk; luxenbourgska, tyska, franska och engelska. För att ha chans till goda
jobb bör man ha dessa språkkunskaper. ”Den bästa garantin att få jobb är att vara utbildad-ej
arbetslös”, som Jean-Jacques sa. Språk är huvudkomponenten i Luxenbourg och därav är det svårt att
tävla om jobb och svårt för dem som saknar talang.
De många avhoppen beror till stor del på att alla är inte ämnade för högre utbildning! Vi sitter alla på
olika talanger. Det finns olika anledningar till avhopp; att man inte passar till att studera vidare, att
man byter ämne eller att man byter upp sig från yrkesprogram. Att man hoppar betyder inte att man
är värdelös utan man kan vara en tillgång till andra studier och yrken.
Career guidande – it’s a talk with a purpose! Som Jean-Jacques säger. Han uttrycker sig att det är
viktigt att vara ärlig som vägledare och tala om vad du inte kan göra, för att du kan inte utföra
mirakel. Att följa upp är viktigt. Att vägleda handlar om ett syfte, inte ett socialt samtal. Det är viktigt
att ge information och realistiska och bra förklaringar.

Vårt program under veckan:

ACADEMIA 2018 in Luxembourg
14-18 May
Here is a short version of the detailed programme you find on the Euroguidance website:

1. meetings at the «Service d’Orientation» of the Lycée classique de Diekirch, in Mersch:
-

introduction to the Luxembourg education system and the vocational
and social inclusion measures;
presentation of the «Service d’Orientation»;
talks and discussions on the topics mentioned in the catalogue with a
special focus on the prevention of dropout;

2. visit of the preschool, kindergarten and primary school infrastructures of the city of
Bertrange;
3. visit of the «Centre National de la Formation Professionnelle Continue» in Esch-sur-Alzette;
4. visit of the «Centre d’Orientation Professionnelle» of the Job Centre in Luxembourg-City;
5. meeting with the person in charge of the «Action Locale pour Jeunes» in Mersch;
6. visit of the «Centre de Documentation et d’Information sur les Etudes Supérieures» of the
Ministry of Higher Education in Luxembourg-City;

