Alle kan noget
Præsentation af OCN Danmark for
forældre og pårørende

Alle kan noget og al læring er
værd at anerkende
Det er kort fortalt hele essensen i OCN Danmarks arbejde.
Vi validerer og dokumenterer læring – både den formelle læring,
der struktureres og tilrettelægges i det traditionelle skolesystem,
og den uformelle læring, der finder sted uden for.
OCN (Open College Network) opstod i Storbritannien i 1970’erne
og har eksisteret i Danmark siden 2007. Desuden benyttes OCNmetoden i Sverige, Grønland og på Færøerne.
OCN Danmark samarbejder med bl.a. STU-organisationer,
ungdomsskoler, fritidsinstitutioner, specialskoler, bosteder,
sikrede institutioner, jobcentre og eksterne udbydere af
jobtræning, frivilligforeninger samt større virksomheder over hele
landet.
Validiteten og kvaliteten af OCN-programmer sikres af faglige
paneler, der består af eksperter inden for et fagområde. Her
samarbejder OCN Danmark med erhvervslivet, skoler, jobcentre
og mange forskellige offentlige institutioner.
Netop derfor er de OCN-læringsbeviser, som OCN Danmark
udsteder, kvalitetssikrede. OCN-metoden dokumenterer og
synliggør kompetencer, og giver mulighed for anerkendelse af
både personlige, sociale og faglige kompetencer.

Eksempel på et OCN-læringsbevis

Som forælder og pårørende
er den unges glæde og
succesoplevelse vigtig
Som pårørende til et menneske med særlige udfordringer kan det
være ekstra værdifuldt at få synlige beviser på succes og hvad den
enkelte kan, frem for et fokus på udfordringer og begrænsninger.
Alle kan noget
OCN Danmark giver bevis på, at alle kan noget. Vores filosofi er,
at alle har ret til læring og udvikling. Derfor er vores OCNprogrammer og OCN-læringsforløb udviklet til at kunne
skræddersys og tilpasses det individuelle behov. På den måde
mødes den enkelte med respekt og i øjenhøjde, uanset evner og
kompetencer.
Dermed kan man - uanset udgangspunktet – få bevis på det, man
kan og det man lærer.
OCN Danmark sikrer, at den enkeltes sociale og faglige
færdigheder bliver anerkendt og dokumenteret. Borgerne får
synliggjort deres ressourcer - til stor glæde for både dem selv og
deres omgivelser.

"Der er nogle af de her unge mennesker, som
aldrig har modtaget noget (red. bevis), så det
betyder jo noget for mor og far, at deres børn
også modtager et bevis”
-Janni Illum Frederiksen, Pædagog, STU Skovly

En festlig højtidelighed
På STU Fonden Odamsgård ved Hobro gøres der noget særligt ud
af bevisoverrækkelserne, både for de unges skyld og for
forældrenes. Gitte Jakobsen (intern koordinator) og Jens
Vognsgaard (uddannelsesleder) fortæller:
"For mange af vores unge er det første gang de har
bevisoverrækkelser, og det kan være angstprovokerende. Så vores setup er ved at gøre det til en højtidelighed, så forældre kan have en
rørende oplevelse, og samtidig sikre balancen for dem som har svært
ved det. De er meget stolte af det – det kan mærkes efterfølgende, at
det betyder meget for dem"

"Vi har nogle elever, som siger de gerne vil
have flere beviser efter en overrækkelse – de
arbejder meget henad imod dem – det er en
drivkraft for dem"
-Jens Vognsgaard, uddannelsesleder, STU Fonden Odamsgård

Fra ung til voksen
Overgangen fra ung til voksen
er en tid med forandringer, nye
udfordringer og forventninger,
og med nyt ansvar. Det kan
være overvældende at sætte
sig ind i alt det, som samfundet
forventer af en.
Til dette har OCN Danmark
udviklet en række OCNprogrammer, der giver den
unge kompetencer til at
håndtere alt fra madlavning og
rengøring, over kendskab til
arbejdsmarkedet og
mødestabilitet, til anvendelsen
af MitID og borger.dk

Janni Illum Frederiksen er pædagog på STU Skovly ved Mørke,
hvor de har brugt OCN-metoden siden 2014. Janni fortæller
hvordan et OCN-læringsforløb både kan understøtte det faglige
indhold i undervisningen, og samtidig støtte den enkelte i at tage
stilling til de forandringer, man som ung borger kan møde:
"Samfundsfag indebærer også ‘fra ung til voksen – hvad er det jeg
skal kunne?’, hvor det kan være at flytte hjemme fra mor og far. Og
om sagsbehandlere, hvad kan jeg bruge dem til?"

OCN-metoden som kvalitetsstempel
På Birkebo STU ved Sdr. Onsild bruges OCN-metoden i stort set
alle værksteder og undervisningsforløb. Der tages undervejs
højde for den enkeltes ønsker og behov, samtidig med at OCNlæringsforløbene tænkes ind i de obligatoriske
uddannelsesplaner. Susanne Berg Sørensen, der er direktør,
fortæller hvordan hun med brugen af OCN-metoden oplever et
kvalitetsløft, der i højere grad kommer eleverne til gode:
“Jeg tænker også at det er med til at højne STU-standarden. Jeg kunne
godt tænke mig, at der blev lagt lidt flere krav ind. Når vores elever
stopper, får de derfor nærmest en bog med kompetencer"
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