Brug OCN-metoden til at skabe
gode erhvervsforløb

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 virksomhed får I et klart
indblik i, hvad I kan forvente
af borgeren
OCN-læringsbeviserne dokumenterer tydeligt og konkret, hvilke
kompetencer og evner borgeren har med sig inden for et givent
område. Det kan både være faglige, praktiske, sociale og
personlige kompetencer. Det fremgår klart af OCN-læringsbeviset
hvad borgeren kan, samt i hvilken grad af selvstændighed og
kompleksitet.
OCN-læringsbeviser som forventningsafstemning
Susanne Berg Sørensen er direktør på Birkebo ved Sdr. Onsild,
hvor de har brugt OCN-metoden siden 2010. Susanne fortæller
hvordan OCN-læringsbeviserne kan bruges som grundlag for at
lave en forventningsafstemning mellem borger og virksomhed,
f.eks. i forbindelse med en praktik, hvor der er fokus på
mødestabilitet:
"Det kan godt være én vil være tømrer, men så skal eleven også selv
kunne finde ud af at stå op kl. 6 om morgenen, for tømrermesteren
står ikke og venter på, at eleven kommer trissende på et eller andet
tidspunkt - så er de kørt"

"OCN-metoden er helt klart det absolut
bedste dokumentationsredskab, som jeg
har stiftet bekendtskab med"
- Kim Hald-Sørensen Rydahl, Leder, Faxe Kommune

Arbejdsmarkedskompetencer
Janni Illum Frederiksen, pædagog på STU Skovly ved Mørke,
fortæller hvordan de i undervisningen også arbejder målrettet
med borgernes sociale og personlige færdigheder, ved hjælp af
OCN-programmer, i forhold til at kunne begå sig på
arbejdsmarkedet:
"At gå på STU her, er en socialiseringsopgave, hvor de lærer at være
sammen på forskellige niveauer"
Med et OCN-læringsbevis i hånden har borgerne derfor mulighed
for at dokumentere, at de på forhånd har arbejdet med bl.a. de
sociale vilkår og retningslinjer, der kendetegner en arbejdsplads:
"Lige nu har de om ‘klar til arbejdsmarkedet’, hvor vi prøver at koble
det sammen med, at vi kommer ud og besøger nogle virksomheder.
Også for at få dem til at sige, hvad er det, de forventer, hvis vi skal
have en ud i praktik" (Susanne Berg Sørensen, Birkebo)

Vejen til job, med et OCN-læringsbevis i hånden
Susanne fra Birkebo fortæller hvordan et OCN-læringsforløb
indgår i en større sammenhæng mellem STU, jobcenter og
praktikvirksomhed:
"For andre der handler det meget om bare at få lov til at prøve af, og
til at finde ud af at en produktionsvirksomhed eller butik nok er bedre,
fordi der er mere struktur. Og så prøver vi sammen med jobcentret at
få afklaret så meget som muligt under deres STU, så der ligger en
plan klar, når de er færdige"
OCN-læringsbeviserne dokumenterer hvordan der arbejdes
målrettet med fagligheden, og Susanne fortæller
hvordan OCN-læringsbeviserne har hjulpet borgere videre til et
fast job:
“En af vores første STU-elever var en efterskoleknejt, som vidste, at
han ville gå mekanikervejen, og efter STU kom han faktisk på teknisk
skole som mekaniker og arbejder som mekaniker i dag. Han kommer
stadigvæk en gang imellem på besøg. Jeg synes at mange af vores
unge kan klare et fleksjob eller skånejob”

”Det gør mig glad at få et
OCN-bevis, fordi jeg får
anerkendelse for noget jeg har
arbejdet med”
-Ayan, medlem af Børne- og Ungebyrådet i Aarhus

OCN Danmarks programmer
OCN Danmarks programmer favner bredt og inden for mange
forskellige fagligheder. En række af OCN-programmerne giver
borgerne mulighed for at dokumentere deres
arbejdsmarkedskompetencer, herunder bl.a. mødestabilitet,
initiativ, kommunikation og social arbejdsforståelse.
Derudover er nogle af OCN-programmerne målrettet praktik,
f.eks. på et værksted, i detailhandlen, plejesektoren eller et
køkken. Disse OCN-programmer kan både bruges som
forberedelse til praktikken, men kan også fungere som et redskab
til at understøtte f.eks. oplæring og indhold i en praktikperiode.
Alle OCN-programmer rummer kompetencer på flere niveauer i
forhold til selvstændighed og omfang.
Når borgernes kompetencer og læring dokumenteres med et
OCN-læringsbevis, kan det for borgere afspejle en bestemt
ramme. Derfor kan OCN-læringsbeviset også være med til at
understøtte en god oplæring i virksomheden.
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