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UDDANNELSE
AARHUS: Forsknings- og uddannel-
sesminister Esben Lunde Larsen har 
lyttet og nikket. Nu er der kun tilbage 
at håbe for universiteterne.

Håbe på, at ministeren holder ord, 
og at hans udtalelser om fremtidsre-
formen i maj ikke bare var valgflæsk.

Dengang lagde han og Venstre op 
til, at hvis valget blev vundet ville se 
reformen efter i sømmene efter kritik 
fra de studerende og universiteterne.

»Ministeren har været meget lyt-
tende, så vi håber, at hans vilje til at 
lytte, resulterer i, at der sker nogle af-
bødninger i reformen,« siger prorek-
tor på Aarhus Universitet, Berit Eika, 
der ikke er begejstret for reformen.

Hun har allerede hørt om færre 
studerende, der prøver iværksætteri-
et af og bekymrer sig især for to grup-
per af studerende: Den svagere grup-
pe, som på grund af nogle sociale år-
sager gør det svært at gennemføre på 
normeret tid og den stærke gruppe, 
som bruger ekstra tid på at engagere 
sig i forskning, iværksætteri eller an-
dre ting, som udfordrer dem fagligt. 

»Dem vil vi gerne kunne give eks-
tra tid, når nødvendigt.«

Forslag
Hun peger blandt andet på, at man 
kunne bløde op omkring orloven, 
som i dag ikke kan tages uden tab i 
SU’en. Og at man kunne lægge incita-
mentet til at blive hurtigere færdig hos 
de studerende i stedet for hos univer-
sitetet. I dag får uddannelsesinstitu-
tionerne en bøde, hvis de ikke får en 
studerende igennem til normeret tid. 

»Aarhus Universitet skal reducere 
studietiden med 4,7 måneder. Gang 

det med 40.000 studerende. Det er en 
enorm studietidsreduktion. Lykkes 
det ikke, mister vi den færdiggørel-
sesbonus, som er en vigtig del af vores 
studiebudget,« siger prorektoren, som 
i stedet opfordrer til, at man spørger 
de studerende om, hvad der skulle til 
for, at de vil sætte tempoet op.

Hun gætter selv på én særlig fak-
tor, nemlig erhvervslivets krav om, 
at studerende har megen studierele-
vant erhvervserfaring, når de kom-
mer udenfor de gule mure på uni-
versitetet.

Drøm ej realistisk
Langt hovedparten af den studietids-
forlængelse der er, sker på kandida-
ten.

»Vi ser, at de studerende gør alt, 
hvad de kan for at forbedre cv’et og  
få bedre chancer for at komme ind 
på arbejdsmarkedet. Det er naturligt 
og en god tanke, at man ser på, hvad 
man kan gøre for at fremstå med et 
stærkere cv,« siger hun.

Hos Studenterrådet er drømmen, 
at fremdriftsreformen helt bliver 
droppet. Men det er ikke realistisk, 
mener Berit Eika. 

» Vi er enige i målsætningen, men 
reformen er ikke groet i vores bagha-
ve, og det ville være dejligt, hvis den 
blev viftet væk. Men det er nok mere 
realistisk, at man fjerner de værste, 
utilsigtede konsekvenser.«

Universitetet har allerede gjort vis-
se tiltag for at bane vejen for, at de stu-
derende kan komme hurtigere igen-
nem - blandt andet gøres det grad-
vist lettere og mere oplagt at samar-
bejde med erhvervslivet om specia-
let, hvormed de studerende får meget 
relevant erhvervskendskab.

Ledelse: Dejligt hvis  
reformen blev viftet væk 
- men ikke realistisk

UDDANNELSE
Af Marie-Louise Andersen
mlka@berlingskemedia.dk

AARHUS N: Han kommer fra den 
klare overklasse. Barndomshjem-
met var pænt og velholdt, mor og 
far respektable, og som søn gik han 
i pænt tøj og kom i skole, som han 
skulle. Alt så på overfladen ud til at 
være, præcis som det skulle i et vel-
fungerende hjem.

Mor var hjemmegående, far på 
mange forretningsrejser. Men mor 
savnede far, så hun havde det med 
at tage sin søn ind i dobbeltsengen, 
når far var væk. Men trøsten udvik-
lede sig, så han gradvist kom til og-
så at varetage andre funktioner. De 
lå nøgne sammen. Han blev måske 
tvunget til at røre ved hende. Til at 
lade hende røre ved ham. Måske var 
der aldrig fuldbyrdet samleje.

Sådan beskriver de psykologstu-
derende, 23-årige Cathrin Henrik-
sen og 26-årige Jonas Vognbjerg, 
barndommen for nogle af deres kli-
enter på støttecentret Kvisten, dre-
vet af studerende, som arbejder fri-
villigt. I øjeblikket er der 30 voksne 
i behandling, og de får cirka 100 hen-
vendelser årligt. 

Mange af dem, der henvender sig, 
har tidligere været i kontakt med det 
psykiatriske system, måske har de 
været behandlet for spiseforstyrrel-
ser, depression, angst eller stress. 

Det forpligter
Arbejdet på Kvisten udføres af en 

gruppe frivillige på 12 psykologistu-
derende fra Aarhus Universitet. Ar-
bejdet er bygget om som regulær te-
rapi men med mulighed for gruppe- 
eller parterapi, hvis behovet er der. 

Cathrin Henriksen går på 9. se-
mester og har arbejdet der et halvt 
år, mens Jonas Vognbjerg er den af 
de 12, der har arbejdet der længst, i 
to år, og nu er i gang med sit speciale.

»Jeg har kunnet være her i to år, 
men det er få, der kan sætte to år af 
til at være her, når fremdriftsrefor-
men rammer,« siger han bekymret. 

De frivillige arbejder mellem 10 
og 12 timer ugentligt, og det er et 
krav til ansatte, at de minimum kan 
afsætte et år i alt.

Organisationen er afhængig af, 
at teraperuterne er der i længere tid. 
Dels opbygger de en relation til pa-
tienterne, dels kan en, der har væ-
ret ansat i et halvt år, løfte flere op-
gaver end én, der netop er ansat og 
skal oplæres.

Modsat den psykologhjælp, man 
kan få gennem den offentlige syge-
sikring, er der ingen tidsbegræns-
ning på Kvisten. Her betaler klien-
terne 50 kroner per terapi-time og 
kan komme i så mange år, de har 
behov for det.

I øjeblikket har de fleste frivillige 
flere klienter samt andre poster i or-
ganisation. Der er en til to måneders 
ventetid.

Løsningen på fremdriftsrefor-
mens konsekvenser bliver sand-
synligvis, at de studerende kun ta-
ger én klient hver og deler posterne 
ud på flere frivillige. Ventelisten vil 

så sandsynligvis også blive længere.
»Hvis du ikke kan forlænge studi-

et, som alle her gjorde før i tiden, så 
er det svært at være her 10 timer om 
ugen i minimum et år og samtidig 
tage 30 ECTS point per semester,« si-
ger Jonas Vognbjerg og tilføjer, at de 
fleste studerende også er nødt til at 
have et lønnet arbejde for at få øko-
nomien til at løbe rundt.

Alle samfundslag
Forlængelsen giver værdifuld erfa-
ring til det kommende arbejdsliv, 
siger begge frivillige, der joker med, 
at virksomhederne jo vil have nyud-
danede med 30 års erfaring.

Cathrin Henriksen har selv for-
længet sit studie med et halvt år og 
peger på det liv, de studerende får 
med en reform, som konstant pres-
ser dem.

»Ingen vil lade tilbuddet her dø, 
for vi ønsker jo virkelig, de her men-
nesker skal have sted at komme. 
Men man bør stille sig spørgsmålet 
om, hvad det gør ved de studerende. 
Jeg er ikke sikker på, at jeg vile have 
rum i mit hoved til de hårde ting 
hernede, hvis jeg samtidig skulle 
have fuldtidsstudie, lønnet arbejde, 
læse mine ting, have tid til kæreste, 
venner og et socialt liv ved siden af,« 
siger hun.

De to psykologistuderende Jonas og Cathrin synes det er svært at se, hvordan der kan  
blive tid til frivilligt arbejde med en fremdriftsreform. Foto: Marie-Louise Andersen

UDDANNELSE
AARHUS: De studerende er pressede 
og usikre på, hvordan de bedst hånd-
terer den nye virkelighed, som stu-
dielivet er, efter fremdriftsreformen 
for alvor viser sine konsekvenser 
dette efterår. Det siger næstformand 
i Studenterrådet Bertil Moesgaard og 
Julie Kolind, der er erhvervskoordi-
nator i Studenterhus Aarhus og såle-
des har kontakt til mange studeren-
de om erhverv.

»De bliver sparsommelige med de-
res tid, og det er jo forståeligt, efter-
som de gerne vil bestå deres eksami-
ner. Når noget ikke er ECTS-givende 
bliver det sværere at prioritere,« siger 
Julie Kolind.

Et par af de mest betydningsful-
de tiltag betyder, at de studerende 
automatisk er tilmeldt eksamen og 
30 ECTS-point per halve år, samt at 
de mister su’en, hvis de er mere end 
30 ECTS point forsinkede. 

Stor grad af frivillighed
»Tidligere har man kunnet flytte om 
og f.eks. kun tage 20 ECTS et semester 
eller helt udskyde et semester. Det 
kan man ikke længere, og det bety-
der, at de studerende går glip af den 
erfaring og det netværk, som praktik 

og studiejob giver. Det kan også gøre 
overgangen fra studie til job endnu 
sværere,« siger Julie Kolind og peger 
på, at man jo i dag ser, at det helt klart 
er erhvervserfaring, som batter, når 
nyuddannede søger arbejde. 

Hos Aarhus Studenterråd er Bertil 
Moesgaard er ikke overrasket over, at 
studerende fra Kvisten andet sted på 
siden her udtrykker bekymring over 
muligheden for at arbejde frivilligt. 
Han kender selv flere fra sit eget stu-
die, som har valgt arbejdet som in-
struktorer fra - et frivilligt hverv, hvor 
studerende hjælper studerende på la-
vere semestre på samme studie. 

»SU’en er jo ikke beregnet til at leve 
af, så når man er tvunget til fuldtids-
studie og et studiejob ved siden af, lig-
ger det alt andet lige mest for at skære 
det frivillige væk.«

Universitetet er kendetegnet ved 
en stor grad af frivillighed, som po-
tentielt falder væk. 

»Det er enormt tidskrævende at 
være f.eks. instruktor, men også me-
get lærerrigt. Tidligere har man taget 
færre ECTS-point, men det kan man 
ikke nu og det vil betyde, at færre vil 
være interesserede i det. Man øde-
lægger studerendes drømme, og 
man får mindre ansøgningsfelt.«

Frivilligt arbejde ryger først

Studerende:  
»Svært at nå det hele«
Hos Kvisten gennemfører psykologistuderende lange forløb med voksne, der 
har været seksuelt misbrugt som børn. Men de frivillige er bekymrede for, om 
de med nye tider på universitetet fortsat kan løfte det store behov for hjælp.


