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   Vejen-Brørup-Holsted Forberedelseskursus 

Kvinder er bagefter 
når det gælder 
uddannelse 
VEJEN-BRØRUP-HOLSTED: 

Kvinder halter bagefter, når det 
gælder uddannelse, men de vil 
gerne indhente efterslæbet. 
Således er 80 procent af kursi- 
sterne på Vejen-Brørup-Holsted 
Forberedelseskursus kvinder. 
Det viser en undersøgelse, som 
kurset har lavet over kursistår-
gang 1983/84. 

Undersøgelsen viser også, at 
forberedelseskurset virkelig er et 
uddannelsessted for voksne — af 
de 257, som har været med i 
undersøgelsen, er nemlig kun syv 
under 22 år. Det billede har dog 
ændret sig noget i årene, siden 
undersøgelsen blev lavet. Især på 
HF er der i dag flere unge. 

At det især er voksne kvinder, 
der tager en efteruddannelse, er 
ikke overraskende. Det har også 
andre undersøgelser vist. Bag-
grunden er, at kvinderne ofte 
halter bagefter mændene i ud-
dannelse, og at de også har den 
største arbejdsløshedsprocent. 

Næsten alle deltagerne på Ve-
jen-Brørup-Holsted Forberedel-
seskursus er gået ud af folkesko-
len med 7 til 10 års skolegang bag 
sig. De har stort set været afskåret 
fra at få en videreuddannelse og 
fra at forbedre deres kvalifika- 

tioner. Den forberedende vok-
senundervisning er ment som en 
hjælp til disse mennesker. 

Omkring en fjerdedel af kurs-
isterne har haft en videre uddan-
nelse for øje, da de blev optaget 
på forberedelseskurset. For et 
tilsvarende antal har undervisnin-
gen på kurset gjort det muligt at 
tage en videreuddannelse. Og 
langt den største del af dem er 
kvinder. 

Næsten halvdelen ønsker at få 
bedre faglige kvalifikationer ved 
at gå på forberedelseskursus. Især 
for mændene er dette motiv 
dominerende. 

En mindre gruppe — omkring 
10 pct. — går på forberedelses-
kursus for at komme ud af ar-
bejdsløshed. Her er kvinderne 
igen i overtal. 

Det passer godt med, at kvin-
dernes arbejdsløshed er større 
end mændenes og sværere at få 
bugt med. Erfaringerne på kurset 
viser, at der er sket en stigning i 
denne gruppe siden 1983/84. 
 

 
Bidt af skolen 

Mange fortæller, at de får et 
stort, personligt udbytte af at gå 
på kursus: 

»Jeg er lige så bidt af skolen 
som andre af bankospil«, siger en 
kursist. 

Anne Bryld, der er studievejle-
der ved Vejen-Brørup-Holsted 
Forberedelseskursus og en af un-
dersøgelsens »bagkvinder«, siger: 
»Alt i alt må man ud fra undersø-
gelsen konkludere, at langt stør-
stedelen af de mennesker, der 
følger undervisningen på forbere-
delseskurset, får et væsentligt ud-
bytte af den. 25 pct. siger, at den 
giver dem mulighed for videreud-
dannelse. En endnu større gruppe 
siger, at deltagelsen forbedrer 
deres faglige kvalifikationer på 
arbejdsmarkedet. Og 60 pct. for-
tæller, at de har fået større lyst til 
at udbygge deres viden. 

Det er utroligt positivt, at så 
mange fremhæver det personlige 
udbytte i form af større selvtillid. 
Opbygning, af selvtillid er nemlig 
en forudsætning for at turde gå 
igang med en uddannelse eller få 
ændret på sin arbejdsmæssige si-
tuation. Mange af vore kursister 
er kvinder med en kort skoleud-
dannelse, og de har ofte en lav 
selvfølelse. Undervisningen på 
forberedelseskurset er en hjælp 
for disse kvinder til at komme 
videre«, slutter Anne Bryld. 


