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TAMU’S 4. FASE
- NY FASE - NYT MATERIALE
af Mie Lyngbak

Hvorfor skal TAMU have et nyt visuelt
udtryk? Hvad skal det signalere? Og hvordan bruges materialet til at understøtte
TAMU som en uddannelse med jobgaranti?
Tal til eleverne
Det er første kvartal i det nye år 2017. TAMU
er gået ind i en ny fase, hvor arbejdet med
jobgarantien er sat fra land. På bordet hos
Rasmus Kjær ligger der foldere, visitkort og
brevpapir, der alle fortæller samme historie.
På forsiden af informationsfolderen, står der
tre klare budskaber, 1) Vil du have styr på
fremtiden? 2) Vil du uddanne dig til arbejde?
3) Vil du tjene dine egne penge?
Målet er i følge Rasmus Kjær klart og lige til.
”Vi er til for en særlig målgruppe, og det er dem
vi taler til i det nye materiale. TAMU er en uddannelse med en klar holdning og klar struktur.
Det skal også kunne opleves på førstehåndsindtrykket. Kodeordene er færre ord, flere billeder.
Mindre teori, flere fortællinger.”
Rasmus Kjær fremhæver, at det nye materiale er med til at kvalitetssikre TAMU ud
af til. TAMU’s indførelse af Jobgarantien og
det nye materiale skal være med til at kommende elever, virksomheder, og statslige
samt kommunale instanser, oplever TAMU
som en professionel organisation, der leverer
varen. Det var oplægget til Studio Rosenmunthe og Makereadystudio, der i et samarbejde har udviklet det nye design. Johan
Rosenmunthe fortæller, at de fra starten
arbejdede ud fra fire principper, der skulle
kommunikeres ud. 1) Tydelige og forståelige
rammer, som understøtter elevens udvikling.
2) Helhedstænkning - at møde eleven som
et helt menneske, der er i stand til at tage
ansvar. 3) Samarbejde på tværs af grænser. 4)
Stabilitet, enkelthed og gennemsigtighed.

”Formen, billederne, farverne og helhedsindtrykket har en utrolig stor indflydelse på vores
læsning af et budskab. TAMU’s nye udtryk
understøtter derfor nu bedre indholdet af jeres
kommunikation, og en modtager vil forstå jeres
budskab mere klart, end hvis det kun stod med
ord.”
Grafiker Johan fra Studio Rosenmunte
fremhæver at når man modtager kommunikation, er tekstens indhold som oftest
ikke det vigtigste, særligt hvis der er tale
om korte budskaber. I materialet kommunikeres der tydeligt med billeder af elever
i arbejde og med pictogrammer, der er
med til, at skabe forståelse for de enkelte
uddannelsesområder
Ny fase, nyt logo
TAMU har fået nyt logo, som skal være med
til at indikere, at TAMU mener, hvad de
siger, når de går ind i en ny fase med Jobgaranti. I følge Rasmus Kjær er det nye logo
kombineret med slogannet ”Uddannelse
med jobgaranti,” med til at underbygge det
arbejde, der følger med 4. fase.
”Vi havde et klart ønske om at beholde fortællingen i det gamle logo, men vi ville gerne signalere
mere dynamik i mødet mellem elevernes livsverden og arbejdsmarkedets krav. Samtidig ønskede
vi at Uddannelse med Jobgaranti skulle gøres
mere tydeligt, så ingen længere kommer i tvivl
om, hvad der gør TAMU særligt.”
I det nye logo er de to dele - elevens livsverden og systemverden - blevet gjort mere dynamiske og tredimensionelle. TAMU starter
der, hvor de to dele mødes. Elevens livsverden er afrundet i hjørnerne, mens systemet er
kantet og systematisk.

Fokus

Ingen slinger
Grafiker fra Studio Rosenmunte, Johan Rosenmunte fortæller, hvor vigtigt, det er, at
det nye materiale bliver taget i brug og bliver
en integreret del af TAMU’s 4. fase.
”Hvis en elev eller kommune modtager materiale eller emails med både nye og gamle visuelle
udtryk, sender det et signal om manglende intern
kommunikation og en utryghed om, hvorvidt man
ville få samme svar, hvis man fx spurgte en anden
medarbejder.”
I TAMU har det betydet, at der er lavet en
plan for, hvordan det nye visuelle design
bliver implementeret. Planen dækker alt fra
papirmateriale, web, biler til arbejdstøj.

TAMU og jobgarantien skal gøres kendt
I forlængelse af arbejdet med et nyt skriftligt udtryk, har TAMU igangsat et retorisk
kursus for deres uddannelseskonsulenter.
Kurset er sat i verden for at sikre at konsulenterne er klædt ordentligt på i mødet med
det nye materiale og kommunerne.
Uddannelseskonsulent Dorthe Thorvaldsen
fortæller om sit udbud af kurset:
”Jeg har mere fokus på at bygge bro mellem det
jeg kommunikerer og eleverne. Jeg prøver på, at
finde nogle punkter som eleverne kan relatere til,
og så er jeg gået fra at holde informationsmøde til
at holde engagementsmøde for kommende elever.”
For TAMU betyder det at linjen fremover
vil være ensartet, for at skabe en større
gennemslagskraft hos kommunerne og
samarbejdspartnere.

”Det er et vigtigt at TAMU hele
tiden følger med udviklingen.
Det nye materiale er noget
vi kan være stolte af og
som vi samtidig med god
samvittighed, kan hive op
af tasken, når vi er ude og
fortælle om TAMU.”
- Pædagogisk Udviklignschef Rasmus Kjær

JOBGARANTI
- I PRAKSIS
af Mie Lyngbak

TAMU´s jobgaranti er ikke bare en overskrift,
der skal se godt ud på hjemmesiden og
informationsfoldere. Det er også en mission,
som har praktisk betydning for den måde, vi
arbejder på med eleverne. TAMU-nyt har sat
sig for at forstå, hvilke ændringer jobgarantien har medført i den enkelte medarbejders
hverdag.
Bedre opfølgning
Rengøringsfaglærer Susan Frandsen fortæller, at arbejdet som faglærer efter jobgarantien, skal baseres på højere krav og kritisk
opfølgning på elevernes arbejde.
”Jeg er blevet mere præcis i mine krav til eleverne.
Derfor bliver opfølgningen også bedre. Travlhed
må ikke være en undskyldning for at overse fejl
og mangler. Med jobgarantien ved vi, at vi skal

gribe fat med det samme. Ellers får vi først fat for
sent. Det er altid arbejdsmarkedets krav, som har
været referencepunktet. Det er kun blevet endnu
vigtigere nu.”
Samarbejde om målet
Det bakkes op af afdelingsleder Jesper Jørgensen, der lægger vægt på, at opfølgningen
skal sikres gennem ordentligt samarbejde i
afdelingerne. Hele tiden med det for øje at
eleverne rent faktisk vil kunne gå i arbejde
”Vi skal stille krav, fordi målet ikke bare er at stå
med beviset i hånden. Uddannelsen lykkes kun,
hvis eleverne fastholder sig i arbejde efterfølgende.
Det kræver godt samarbejde mellem faglærere,
koordinatorer og konsulenter, at have kritisk blik
for om eleverne er klar til et skift eller ej”

TAMU i virkeligheden

Tydelige aftaler fra start
Kontorfuldmægtig Helle Frydenlund gør
opmærksom på, at samarbejde også handler
om, at vi ikke laver forskellige aftaler med
eleverne. Det gælder ikke mindst ved aftaler
om opsparing.
”Det er vigtigt, at holde linjerne og, hvem der gør
hvad. Når en koordinator laver en aftale om opsparing og jeg sammen med eleven gør det teknisk
muligt, så er det stadig koordinatoren som holder
fast i aftalen. Jeg skal holde snitterne fra at gå ind
og ændre på, hvornår pengene bliver udbetalt. Til
gengæld kræver denne type aftaler, at jeg hurtigt
kan hjælpe eleverne med at få overblik over, hvor
langt de er med opsparingen.”
Jobgarantien er en fælles forpligtelse
På samme måde skal jobgarantien ses som et
fælles aftaleforhold. Uddannelseskonsulent
Karin Erichsen gør meget ud af, at formidle
jobgarantien som et fælles mål, alle skal forsøge at indfri.
”Faktisk gør det målet med TAMU skarpere, og
eleverne tager godt imod det. Hvis vi er tydelige,
forstår de godt, at det er en garanti, man som
elev skal stå på tæer for at give sig selv. Det er
et fælles mål. Til gengæld er det ikke et tag-selvbord for alle. Vi skal som konsulenter være meget
tydelige i kriterierne for, hvad der gør de unge til
TAMU-elever. Det er ikke nok, at man ikke har
fået 2 eller har lidt svært ved at sidde stille. Vi er
til for dem, der har forbrugt andre muligheder for
at lære at blive en god medarbejder”
Udslusning til job kræver netværk
For at eleverne bliver medarbejdere i en virksomhed, skal udslusningen, ifølge uddannelseskoordinator Henrik Pofler, optimeres.

”Vi skal som koordinatorer gøre en indsats for at
opbygge et solidt netværk blandt arbejdsgivere.
Det kræver tid, fordi nogle af os måske har været
ude af gamet for længe. Det er en reel udfordring,
som skal løses. Samtidig må vi sætte alt ind på,
at eleverne får øje på, hvad de lærer og kan lære
i TAMU. Eleverne skal være bevidste om, hvor
mange kompetencer de faktisk erhverver sig, når
de ved afskedigelse er i arbejdstræning. Og de skal
også bruge udslusningen til at opbygge bredere
kompetencer”.
Meningsfuldt samarbejde og arbejdspladslignende vilkår
Det er gennem driftsopgaverne, at eleverne opbygger erhvervsrettede kompetencer.
Driftsleder Michael Ravnholt Nielsen bruger
derfor jobgarantien som et element, der får
samarbejdspartnere til at se den ekstra værdi
i TAMU’s opgaveløsning.
”Når jeg fortæller arbejdsgiverne om jobgarantien, kan de jo se, at samarbejdet batter noget. Det
er en garanti, som de er med til at indfri. Men
det sker jo kun, hvis vi holder fast i de arbejdspladslignende krav. Som driftsleder skal jeg
virkelig passe på ikke at overse elever, der sidder
og hænger, at der roder på værkstedet eller der
arbejdes ukoncentreret. Vi skal som driftsledere
være de kritiske øjne ude fra. På den måde bliver
samarbejdet med faglærerne også bedre set i forhold til elevernes uddannelse”
Uddannelse med jobgaranti er at dømme
efter medarbejdernes engagement meget
mere end snak. Det er en konkret mission
som har medført ændringer og nye prioriteringer på alle funktionsområder.

ADVISORY BOARD SKAL
SIKRE 4. FASE
af Mie Lyngbak

Jobgaranti, netværk, Advisory board og 4.
fase. I 2017 har TAMU sat kurs mod en ny
destination. På vejen er nye metoder taget
i brug for at sikre, at TAMU giver eleverne
den bedste start på arbejdsmarkedet, når de
afslutter deres uddannelse hos TAMU.
TAMU-nyt har undersøgt, hvordan Advisory
Board kan være med til at sikre kursen.
Det handler om kvalitetssikring
TAMU’s vision er at sikre eleverne den
bedste arbejdsmarkedsrettede uddannelse i
verden. Det gøres ifølge Direktør Peter Kastholm bedst, hvis den udvikles i samarbejde
med repræsentanter fra arbejdslivet.
”Hvis TAMU vil fortsætte med at levere resultater for elevernes udslusning, skal vi være
lydhøre over for, hvad arbejdsgiverne fortæller os.
Ellers bliver fortællingen om TAMU’s arbejdspladslignende miljø tom snak uden klangbund i
virkeligheden”
Som et led i kvalitetssikringen har TAMU
valgt at arbejde med Advisory Board. Flemming Damgaard, har dagligt kontakt til nuværende og fremtidige samarbejdspartnere

og har ansvar for at opløbe og koordinere et
relevant netværk.
”Ved at arbejde med Advisory Board kan vi få
arbejdsgivernes syn på TAMU. Det er vigtigt da
erhvervslivet aldrig har forandret sig så hurtigt
som det gør nu.”
Spørgsmålet er så, hvordan disse tiltag opleves af afdelingslederne, der hver dag skal
sikre pædagogisk kvalitet i uddannelsen.
Afdelingsleder i Vordingborg, Nino Kristensen er sikker på at Advisory Board kommer
eleverne til gode.
”Enhver kvalitetsforøgelse, enhver kvalitetssikring af det samlede TAMU, ender i sidste
ende hos eleverne. Så hver gang vi gør noget, så
det bliver mere smidigt og af højere kvalitet, så
kommer det eleverne til gode.”
TAMU er bedst til at drive TAMU
Selvom en stor del af arbejdet med Advisory
Board handler om at kvalitetssikre elevernes
uddannelse, er der ingen tvivl om, at virksomhederne ikke skal påvirke den daglige
drift. TAMU-Nyt har talt med Direktør

Konsekvenspædagogiske perspektiver
”Vi skal sikre at de unge
vi sender ud, rent faktisk
også er klar til at komme
ud på arbejdsmarkedet.
Hvad det vil sige at være
klar, det kan ingen fortælle
os bedre end de kommende
arbejdsgivere.”
- Afdelingsleder Nino Kristensen
Klaus Andersen fra Hustømrene.
”Vi skal som deltagere i Advisory Board supplere
TAMU i forhold til at gøre eleverne klar til den
praksis der venter dem, når de har gennemført
deres uddannelse.”
Virksomhederne skal hjælpe med at se mulighederne for TAMU og komme med input,
der hvor TAMU søger ny viden. I en tid
hvor Jobgarantien så småt er ved at vinde sit
fodfæste, er det vigtigere end nogensinde at
lytte til erfaringer udefra, hvilket afdelingsleder Nino Kristensen, ser som en tydelig
gevinst ved at arbejde med Advisory Board.
”Når vi tænker uddannelse, tænker jeg også, at vi
har en forpligtelse til at måden vi gør det på, også
skal være tidssvarende, så vores elever efterfølgende, har de bedste forudsætninger.”
En arbejdspladslignende pædagogik
Der afholdes hvert år to arrangementer for
medlemmerne af Advisory Board. På dagen
for mødet, flyttes elevernes arbejdsdag,
sådan at virksomhederne får et indblik i
elevernes hverdag på TAMU. Deltagerne har
derved mulighed for at tale med eleverne,
samtidig med at de kan se, hvordan en arbejdsdag ser ud. Nino Kristensen ser det som
en styrke at eleverne selv har mulighed for at
sætte ord på deres læring.

”At eleverne har mulighed for, med egne ord,
at fortælle hvor meget de har flyttet sig gennem
deres uddannelse på TAMU, er med til at rejse
en positiv bølge hos vores deltagere i Advisory
Board”
Når eleverne selv sætter ord på deres læring,
giver det et godt øjebliksbillede af, hvor
virksomhederne kan komme med input.
Specielt er der et punkt hvor Klaus Andersen
sætter sin finger ned.
”Det kan være farligt at slippe eleverne løs, hvis
ikke de har været ude og snuse til praksis. Derfor
ser jeg min rolle i Advisory Board som vigtig for
at kunne hjælpe de her unge på kanten, så de kan
komme ud i job efterfølgende. Om det så er hos
mig eller en jeg kender i mit netværk.”
Arbejdet med Advisory Board skal sikre
samspillet mellem en arbejdspladslignende
uddannelse og pædagogik. Pædagogisk
udviklingschef Rasmus Kjær understreger,
at arbejdet med Advisory board ikke må
betragtes som et isoleret driftsanliggende.
”Det er en afgørende platform for den pædagogiske udvikling. Vi har masser af udfordringer
i TAMU, hvor vi skal udvikle os pædagogisk.
Hvordan stiller vi krav til unge med indvandrebaggrund? Hvordan takler vi den kønsmæssige
skævvridning? Hvilke digitale kompetencer skal
eleverne være klædt på til, for at mestre det praktiske arbejde. Alt det kan arbejdsgiverne give os
klare billeder af. Det er afgørende, at erfaringerne
fra Advisory Board bliver en fælles referenceramme i den daglige udvikling.”
Ifølge Rasmus Kjær bliver vi derfor også
nødt til at overveje samspillet mellem
Advisory Board, almenundervisning,
faglærercirkler, temaer på efteruddannelse
osv. Advisory board bliver kun en styrke,
hvis alle interesserer sig for det.
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Status på Jobgarantien
Frafald hos Branche 2 elever 2%
Branche 2 elever i arbejde 83%
Branche 2 elever i uddannelse 4%

