GØR BRUGAF DE
UFORMELLE KOMPETENCER

Første gang du møder
en ung, der stolt
præsenterer jer for et
OCN læringsbeviser?
OCN står for Open College Network og er en metode til at validere og
dokumentere både uformelle og formelle kompetencer. Metoden
anvendes bredt over hele landet på fx ungdomsskoler, specialskoler og
STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse).
OCN læringsbeviserne viser tydeligt og konkret, hvilke kompetencer og
evner den unge har med sig inden for et givent område. Det fremgår
klart, hvad den unge kan, graden af selvstændighed og kompleksiteten
af det lærte.
Dermed får I som virksomhed indsigt i, hvad den unge kan på forhånd
og hvor den enkeltes styrker ligger.

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

Er det validt ?
JA. Validiteten og kvaliteten af OCN?s arbejde sikres via
samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og
mange forskellige offentlige institutioner.
OCN?s faglige paneler består af medarbejdere fra de forskellige
organisationer, der er med som eksperter inden for netop deres
arbejdsområde og er med til at godkende nye OCN programmer.

"OCN er helt klart det absolut bedste
dokumentationsredskab, som jeg
har stiftet bekendtskab med og som
baserer sig på et solidt
erfaringsgrundlag i England gennem
mere end 30 år."
- Kim Hald-Sørensen Rydahl, Leder af kvalitet og udvikling, Faxe
Kommune

Som virksomhed får I et
klart indblik i, hvad I kan
forvente af den unge

?Jeg lærte mig selv at kende på
STU. Underviserne var meget
mere rolige end mig, så de
kunne st yre mig, og så lærte
jeg at st yre mig selv?
På STU Viborg anvender man med OCN metoden i det daglige arbejde.
En af de elever der har haft glæde af det, er Julie der bl.a. har arbejdet
med OCN programmerne "Selvstændig Livsførelse" og "Job, skole og
hverdag", hvor hun har fået dokumenteret sine kompetencer inden for
personlig frem- træden og præsentation, konfliktforståelse samt
møde- stabilitet og orden.
Tiden på STU Viborg blev afgørende for Julie, der i dag arbejder hos
Sport24 i Viborg.
Hun fortæller her sin historie.
21-årige Julie blev først meget sent i livet klar over, at der var noget
galt med hende. I begyndelsen var hun derfor også uforstående over
for, at hun skulle på STU Viborg.
?Jeg kunne ikke forstå, at jeg skulle på STU, for jeg synes jo ikke, at der
er noget galt med mig. Jeg har altid fået at vide, at jeg havde
indlæringsvanskeligheder, men pludselig fik jeg en diagnose koblet på
som retarderet i middelgrad. Det skulle jeg lige arbejde med,? siger
Julie.
Styrken til at komme videre fandt hun på STU.
?I begyndelsen følte jeg, at jeg slet ikke passede ind. At det var dårligt,
at jeg skulle være der. Men da jeg kom på Team Tre fik jeg lært mig selv
bedre at kende".

Vigt igt at arbejde med hænderne
Undervisningsformen på Værkstedsteamet havde stor betydning for
hendes udvikling. At sidde på skolebænken var nemlig ikke vejen frem
for Julie.
?Det havde stor betydning for mig, at vi skulle være ude. Jeg kan godt
lide at bruge mine hænder, og det er helt klart dét, der har gjort
forskellen for mig. Jeg har fået lov til at gøre det, jeg gerne ville, i
stedet for at skulle sidde og lave en hel masse andet,?siger hun.
Samt aler har vist Julie vejen
Julie beskriver, at hendes personlighed er blevet meget bedre end da
hun startede på sit STU-forløb. Hun mener samtidig, at det er STU'en,
der er den direkte årsag til, at hun i dag kan passe sit arbejde i Sport
24.
?Jeg har gennem tiden haft flere samtaler, som har hjulpet mig med at
finde andre veje til at opnå min drøm om at arbejde i butik. De har
hjulpet mig ud i flere butikker i praktik, og det er jo endt ret godt,?siger
hun med et smil.
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