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Open Col�l�ege Network
OCN er en metode til at give papir på læring, der finder sted  ■

udenfor det etablerede uddannelsessystem
I OCN forløb tjener du point svarende til det antal timer, du har  ■

modtaget undervisning i. For hver 10 timers undervisning, får du 
1 OCN point 
For at få pointet skal du dokumentere, at du har lært det, du er  ■

blevet undervist i. I stedet for at følge undervisning i lang tid og 
så gå til eksamen i en lille del af et større pensum, bliver du i 
OCN løbende testet i det, du netop har lært   
I England har OCN været brugt i over 30 år og er adgangsgi- ■

vende til det formelle uddannelsessystem. Det er også tilfældet 
i Sverige, mens OCN point i Danmark endnu ikke er adgangsgi-
vende til en uddannelse

FAKTA

Fodbold 15.-17. februar kommer Manchester United Soccer 
Schools til Østjylland. Fodboldskolen er et tre dages intensivt træ-
ningsforløb, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle tekniske 
færdigheder og taktisk forståelse. Træningen af spillerne vareta-
ges af Manchester United Soccer Schools uddannede trænere og 
ledere. Læs mere på: www.manutdsoccerschools.com

Manchester United til Østjyllandny guide til fest og farver i Aarhus
kUltUr Kulturrådmand Marc Perera Christensen og Teknikråd-
mand Laura Hay er klar med et nyt tilbud til arrangører, der vil 
lave fest, farver og begivenheder i Aarhus. Sammen med nogle 
af byens mest erfarne arrangører står de bag portalen Arrangør 
i Aarhus: arrangoeriaarhus.dk.  Målet er, at den nye portal skal 
gøre det meget nemmere at skabe arrangementer i smilets by.

Af Grethe Bo Madsen

stArthjælp� Hvad gør man, 
hvis man er ung, synes skolen 
var en drøj affære, og slet ikke 
er motiveret for at kaste sig ud 
i en ungdomsuddannelse? 

Så banker man på døren 
hos ungdomsskolen i Grenå-
vej Vest, for her har man 
stor succes med at give start-
hjælp til bogligt svage unge, 
så de bliver klædt ordent-
lig på til at gå i gang med en 
ungdomsuddannelse. 

Starthjælpen består af for-
løb, enten på hold eller indivi-
duelt tilpassede, hvor unge får 

point for kompetencer, de har 
tilegnet sig udenfor det for-
melle uddannelsessystem. 

Metoden kaldes Open Col-
lege Network (OCN) og har 
eksisteret i England i mere 
end 30 år, men er først inden 
for de seneste år kommet til 
Danmark. 

Et ekstra l�øft
Og metoden er populær 
blandt de unge. Det kan de 
38 unge fra Mejlby, Lystrup, 
Elsted, Hjortshøj og Hårup, 
der for nyligt spankulerede 
op ad den røde løber i Elsted-
Lystrup Beboerhus, skrive 

under på. Her hentede de 
beviser for kompetencer, de 
har fået gennem OCN-forløb 
på ungdomsskolen i Grenå-
vej Vest. 

"OCN-forløbene er for alle 
unge, men dem, der især har 
glæde af det, er de unge, der 
ikke er bogligt stærke. Dem, 
der har meget svært ved at 
nå op til det nederste trin på 
uddannelsesstigen. Her kan 
OCN-forløb være det løft, der 
skal til, for at de kan komme 
i gang med en ungdomsud-
dannelse," fortæller Lisbeth 
Lauersen, vice fritids- og ung-
domsskoleleder i området 
Grenåvej Vest.

Her har man det seneste 
halvandet år været Aarhus-
pionerer i oprettelsen og gen-
nemførelsen af OCN-forløb.

"Den største fordel ved 
OCN er, at vi fanger de unge 

på motivationen. De får lov 
at lave noget, de interesserer 
sig for, og samtidig kan de få 
dokumentation for de kom-
petencer, der erhverver sig 
undervejs. 

Booster sel�vtil�l�iden
OCN-forløbene kan både være 
i hold, hvor de unge for eksem-
pel følger et kursus i madlav-
ning og undervejs dokumen-
terer færdigheder indenfor 
planlægning, fødevarersik-
kerhed og hygiejne eller en 
gruppe unge, der sammen 
planlægger en minifestivel, 
og dokumenterer grafiske- og 
PR-mæssige færdigheder. 

Men det kan også være 
individuelt tilpassede forløb, 
hvor en ung over en længere 
periode er i praktik i en virk-
somhed og får nogle konkre-
te færdigheder indenfor et 

bestemt fag.
"Vi kan se, hvordan de 

unges selvtillid får et boost. 
De laver noget, de godt kan 
lide, og samtidig lærer de 
noget, de kan bruge fremad-
rettet. Og med et OCN-bevis 

i hånden har de samtidig et 
stykke papir, der dokumen-
tere, at de rent faktisk kan 
de her ting. Det er en meget 
stor gulerod i forhold til at 
gennemføre OCN-forløbe-
ne," understreger Lisbeth 

Unge får starthjælp til en uddannelse

Af Grethe Bo Madsen

godt p�å vej "Jeg dur bare ikke 
til det der med at sidde stille en 

hel dag og tage fra. Men hvis 
jeg kan få lov at gøre noget, 
så lærer jeg en hel masse. Jeg 
er vild med biler. Min far siger 

altid, jeg er født med en bil 
under armen." 

15-årige Peter Kjærgaard er 
et stort smil, så snart talen fal-

der på noget, man kan hælde 
benzin på. Til daglig går han 
på Skovvangskolen i Aarhus 
Nord, men hver tirsdag skifter 

han skoledagen ud med en dag 
hos en mekaniker i Rønde. 

Et skridt tættere på  
en uddannel�se
Og det er noget der rykker 
hos den unge bilentusiast, for 
mens den boglige indlæring 
gør knuder, så er det praktiske 
arbejde med biler noget, han 
virkelig brænder for og får rig-
tig meget ud af.

"Jeg er bare så glad for den 
ordning. Jeg får lov at prøve 
alt muligt. Jeg føler virkelig, 
jeg lærer noget nyt hver eneste 
gang, som jeg kan bruge. Når 
jeg er færdig med forløbet, 
har jeg tjent 50 OCN point. Jeg 
drømmer om, en dag at blive 
mekaniker og med de point i 
bagagen, så er jeg et skridt tæt-
tere på at komme videre i den 
retning," fortæller han med 
begejstring i stemmen.

Målet er i første omgang 
at komme ind på Egå Pro-
duktionshøjskoles mekani-
ker-linje og siden søge ind på 
Aarhus Tech og blive udlært 
mekaniker.  

Meget bedre kl�ædt på
Den drøm deler han med 
17-årige Jeppe Greve Gissel, 
der allerede går på Egå Pro-
duktionshøjskoles mekaniker-
linje. Han var en af de 38, der 
for nylig fik et OCN bevis for 
sine evner som mekaniker. 

"Jeg var i skolepraktik 
hos Volvo i Lystrup, hvor jeg 
blandt andet lavede olieskift, 
skiftede dæk og afbalancere-
de dem. Jeg var rigtig glad 
for muligheden for at lære 
noget på den her måde, hvor 
det er så praktisk og konkret. 
Det var sjovt og spændende, 
og så betyder det også, at jeg 
føler mig meget bedre klædt 
på i forhold til at søge vide-
re ind få en uddannelses og 
blive mekaniker," fortæller 
han. 

Bil�l�et til� arbejdsmarkedet
Og netop det med at blive godt 
klædt på til at komme videre, 
er den helt store styrke ved 
OCN, mener Kirsten Ritz, der 
er afdelingsleder i Elsted Ung-
domsklub, hvor begge drenge 
kommer. 

"OCN er guld værd for 
unge, der har nogle særlige 
udfordringer at slås med. Det 
er deres billet til en uddan-
nelse og arbejdsmarkedet. Vi 
har oplevet, hvordan unge er 
blomstret op gennem et OCN-
førløb og har fået selvtillid og 
rygstøtte nok til, at de har kun-
net få et job eller en praktik-
plads. Derfor sætter vi stor pris 
på OCN," fortæller Kirsten Ritz, 
der sammen med en medar-
bejder i klubben har gennem-
gået et særligt OCN-vejleder 
forløb.   

jeppe og p�eter har en glad 
lille mekaniker i maven
Skolen har langt fra været en fest for Jeppe og Peter. Til gengæld kan de begge noget med meka-
nik og elsker at rode med biler. Med OCN kan de dokumentere de færdigheder

Jeppe Greve Gissels (tv), og Peter Kjærgaards hjerter banker 
varmt for alt, der har hjul på og kan køre. Begge er begejstrede 
for OCN-metoden, der giver dem mulighed for at dokumentere, at 
de faktisk kan en helt del, når det handler om service og repara-
tion af køretøjer. Imellem dem står afdelingsleder Kirsten Ritz, der 
er den ene af klubbens to uddannede OCN-vejledere.

Godt 40 unge fra det nordlige Aarhus har 
gennemført et forløb, der giver dem point for 
færdigheder, de har tilegnet sig uden for det 
formelle uddannelsessystem  


