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UDDANNELSE

98.000

 Så mange gegyndte på en
videregående uddannelse i skoleåret
2012/2013. Det svarer til en stigning
på 54 procent siden 2001/2003.
Bacheloruddannelserne har oplevet
en stigning på 71 procent.
KILDE: DANMARKS STATISTIK

Pres sender unge på højskole
Flere unge vælger at tage en pause
med boldspil og kitesurﬁng på højskole.
Mange føler sig presset ind på studiet
og har brug for en timeout, vurderer
højskoleforstandere
Nanna Stærmose
ns@sondagsavisen.dk

D

e skal skynde sig. Skynde
sig med at beslutte sig for
en uddannelse og skynde sig
med at blive færdige og komme ud på arbejdsmarkedet.

”

Vi oplever
ﬂere elever, der er
frustrerede over,
at de skal skynde
sig ind på studiet
Claus Bo Andresen

HØJSKOLE ØGER
SANDSYNLIGHED
FOR UDDANNELSE

»Vi oplever en stigning i
antallet af elever, der tager
orlov fra deres studium for at
stoppe op og tænke over, om
det nu er det rigtige, de er i
gang med,« siger Ole Damgaard, forstander på Vejle
Idrætshøjskole.
Samme melding lyder fra
Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg.
»Vi oplever ﬂere elever,
der er frustrerede over, at de
skal skynde sig ind på studiet.
Derfor tager de en timeout
hos os,« siger forstander
Claus Bo Andresen.
Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik har sports- og
idrætshøjskolerne oplevet en
fremgang fra 2011/2012 til

JOBLIV

”

Blandt studerende, der kom
tilbage til en videregående
uddannelse efter at være droppet
ud i to år, havde 57 procent
været på højskole. 45 procent
havde ikke haft nogen form for
uddannelsesaktivitet.
FOLKEHØJSKOLERNES FORENING I
DANMARK, FFD.DK

Højskolerne oplever i disse
år en øget tilgang af elever.
Foto: Colourbox

2012/2013 på 14 procent på
lange kurser og 19 procent på
korte kurser. Til sammenligning var fremgangen på
de almene højskolers lange
kurser på 6 procent i samme
periode.
Idræt skaber gode relationer

At netop idræt er populært
som højskoleaktivitet, hand-

ler ikke kun om, at det sunde
og aktive liv er på mode.
»Vi ved, at idræt også er
et godt middel til at møde
nye mennesker og skabe nye
relationer,« siger Michael
Willemar, forstander for
Idrætshøjskolen i Sønderborg, der dette forår oplever
det største antal elever siden
1996.

Hvis et par jeans koster 150
kroner, skal man tænke sig om
BARBARA Í GONGINI, DESIGNER, OM, AT MODEINDUSTRIEN
ER EN AF DE MEST FORURENENDE I VERDEN. BERLINGSKE.DK

Vi har en performancekultur

Forsker ved Center for
Ungdomsforskning ved AAU
Noemi Katznelson ser tendensen som et opgør med den
performancekultur, der ifølge
hende i øget grad præger uddannelsessystemet.
»Det kunne tyde på, at de
unge søger mod en anden
form for læringsproces, hvor

230%

der ikke nødvendigvis er
fokus på bestemte mål,« siger
hun.
Ifølge ﬂere højskoleforstandere handler det ikke om,
at de unge ikke er målrettede.
Tværtimod.
»De vil gerne være sikre
på, at det der lægestudium nu
også er det rigtige, og derfor
kan det være gavnligt at arbejde med kroppen på en anden måde. Det er ofte de mest
målrettede, vi hjælper mest,«
siger Claus Bo Andresen.

 Så meget er økonomernes renteprognoser i gennemsnit skudt for højt.
Forventningerne om en højere rente
har fået boligejere til at skifte ﬂekslånene ud med fastforrentede lån, men
det har kostet dyrt, skriver Epn.dk.

Fem hårdtslående opsigelser
Det er muligt
at sige op på
jobbet på langt
mere kreative
måder end blot
ved at aﬂevere en
skriftlig opsigelse.
Se nogle vilde
eksempler her
Julie Kofoed
og Niels Philip Kjeldsen
jko@sondagsavisen.dk

S

tår du og overvejer at sige
op på jobbet?
I så fald kan du eventuelt
lade dig inspirere af disse
originale måder, som folk
har valgt at aﬂevere deres
opsigelser på – hvis du altså
har modet til det.

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SIGE OP

KILDE: HUFFINGTON POST, WASHINGTONIAN MAGAZINE

Revsede ﬂypassager

Sagde op i avisen

Efter 28 år som steward hos JetBlue i USA ﬁk Steven Slater nok,
da en passager svinede ham til
kort før ﬂyets afgang. Slater greb
ﬂyets mikrofon, gav passageren
tørt på og annoncerede, at han
havde fået nok af branchen. Han
greb to øl i køleskabet, aktiverede
den oppustelige nødlandingsrutsjebane, gled ned ad den med øllene i hånden og gik over til toget,
hvor han smed slips og navneskilt.

Den tidligere admiI august 1993 ﬁk
nistrerende direktør
radiovært Dave Lee
i Goldman Sachs
Travis nok af sit job
Greg Smith valgte at
og annoncerede
meddele sin opsigelse
live i sit program,
i bankvirksomheden
kender
at han ville sige op.
igennem Jeg
en artikel
i
synes, at jeg
New
York
Times.
Heri
alt til fordomme»Jeg
skylder jer lyttere
udtrykte han sine dybe
om overklasse
ogat høre nyheden
frustrationer
i forhold
Jeg vil starte
til Goldman Sachs
jetset, men jeg først.
med at gøre det
uden at lægge ﬁngre
imellem.
kommer altså fraklart, at jeg respek»Det gør mig syg
terer alt det, som
helt
almindeaten
høre,
hvordan
folk
BBC stod for tidlipålig
kynisk
vis
taler
om
gere, men intet vil
familie
at blanke kunderne
være det samme
af,« sagde han blandt
fremover. Der vil
andet i artiklen og
ske ændringer,
langede hårdt ud
som er imod mine
efter bankens øverste
principper, og jeg
ledelse.
kan ikke forlige
mig med dem. Den
»Jeg kan ærligt sige,
eneste mulighed
at miljøet er så giftigt
er at sige op, så det
og destruktivt, som jeg
vil jeg gøre nu.«
aldrig før har oplevet.«

Afslørede bogplot
To unge mænd blev så trætte af
deres job i boghandleren Borders,
at de besluttede at smække hårdt
med døren. Kort før bog nummer
syv i Harry Potter-serien kom på
gaden, gik de ind i baglokalet
og ﬁlmede den ene, mens han
afslørede plottet og slutningen
af bogen. Efterfølgende lagde de
videoen på YouTube og aﬂeverede
deres opsigelser.

Sagde op i liveudsendelse

”

Dansede opsigelsen i en video
Den 25-årige journalist Marina Shifrin valgte at danse sin opsigelse. Hun lavede en 1:45 minutter
lang video, hvor hun danser til nummeret 'Gone' af Kanye West, mens hun fortæller, hvorfor hun
siger op efter to år i nyhedsvideoﬁrmaet Next Media Animation i Taiwan. Det er især chefens store
fokus på kvantitet og antal seere samt mærkelige arbejdstider, der ﬁk Marina Shifrin til at sige op.
Hun lagde efterfølgende videoen på YouTube, og den blev hurtigt et stort hit.

