Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF
ÅRSBERETNING 2007
Indledning
Endnu et år med en vejledning under forandring, og vi kan se frem til flere forandringer og justeringer i
den nærmeste fremtid. Bestyrelsen har, så vidt det var muligt, fulgt med i, hvilke tiltag UVM allerede har
sat i gang og fremover vil sætte i værk, og vi har bedt om at komme med i arbejdsgrupper og deltager i
konferencer, hvor det var muligt, og i det omfang vi kan få tid.
Nye bekendtgørelser:
EVA-rapporten er kommet med en række anbefalinger, som regeringen er i fuld gang med at følge op på.
Foreløbig er Loven om Vejledning blevet revideret, og to arbejdsgrupper nedsat af ministeriet har i de
sidste måneder arbejdet med formulering af bekendtgørelser for uddannelsesplaner og brobygning. De
færdige bekendtgørelsesforslag forventes til høring inden jul. Bestyrelsen har været repræsenteret i begge
arbejdsgrupper.
EVA-rapportens anbefalinger har også medført en lovændring, der berører gennemførelsesvejledningen
direkte nemlig en præcisering i fordelingen af ansvarsområdet mellem gennemførelsesvejlederne og
Studievalgsvejlederne. Lovforslaget har i skrivende stund ikke været sendt til høring endnu pga. af valget,
så vi kender ikke ordlyden. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, følger arbejdet med at få formuleret en ny
bekendtgørelse for gennemførelsesvejledningen, og også her har bestyrelsen bedt UVM om at blive
repræsenteret i arbejdsgruppen. Dette arbejde forventes igangsat i begyndelsen af foråret 2008. Vi anser
dette arbejde som yderst vigtigt for gennemførelsesvejledningens identitet i fremtiden.
Vejlederuddannelsen
UVM’s beslutning om at udvide vejlederuddannelsen ved at gøre den til en hel diplomuddannelse
bestående af 5 moduler – 3 grundmoduler og 2 valgmoduler + afsluttende eksamensopgave, understreger
intentionen om at vejledningen skal professionaliseres.
Vejlederuddannelsen udbydes af CVU, og DEL deltager i tilrettelæggelsen af uddannelsen.
Uddannelsen udvikles i samarbejde mellem alle udbydere af uddannelsen, så de fremstår som identiske på
de enkelte CVUer.
Studievejlederforeningen deltager i en Referencegruppe vedr. den tværfaglige diplomuddannelse i
Uddannelses- og erhvervsvejledning. Der har blandt andet været en repræsentant med til møde på CVU
Lillebælt lige efter sommerferien – der afholdes møde i Referencegruppen igen i januar.
Bestyrelsen er tilfreds med, at der er sket en stramning mht. at uddannelseskravet håndhæves, og vi har
ved flere lejligheder påpeget nødvendigheden af, at udbyderne får de fornødne økonomiske midler til at
gennemføre uddannelsen af vejledere og efteruddannelsen af realkompetencevurderede ”gamle” vejledere.
Der har været fremført nogen kritik af den store spredning i deltagernes baggrund på vejlederuddannelsen,
hvilket er blevet påtalt over for udbyderne af uddannelsen. Her arbejder man med at forsøge at løse dette
problem.
Forskellige institutioners forsøg på at udbyde en korterevarende uddannelse specielt for
gymnasievejledere blev stoppet i første omgang, men efterfølgende har vi erfaret, at der er nedsat en
arbejdsgruppe under rektorforeningen, som vil komme med forslag til en kortere uddannelse specielt for
gennemførelsesvejledere, som senere vil kunne udbygges til en hel diplomuddannelse. Bestyrelsens
holdning er fortsat at det skal være en ret at tage en hel diplomuddannelse for de vejledere, der ønsker det.
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Studievejlederforeningens spørgeskemaundersøgelse om vejledernes uddannelses- og arbejdsvilkår:
Ved de sidste to Nyborgkonferencer har flere vejledere efterlyst en undersøgelse af hvilke arbejdsopgaver
og hvilke arbejdsvilkår vejlederne havde rundt på skolerne og VUC-centrene. Mange vejledere – specielt
på VUC – har oplevet at de skulle løse flere og flere opgaver, og der er noget der tyder på at der også er
meget stor forskel på hvad skolerne/rektorerne ved Gymnasierne og hf-kurserne laver af aftaler med
vejlederne om dels det eksterne samarbejde med UU og Studievalg, dels det interne med team, tutorer og
ledelse.
Bestyrelsen tog derfor initiativ til at lave en pilotundersøgelse der blev gennemført fra medio august
–oktober 2007 for at få problemet belyst, og vi er glade for at så mange har givet sig tid til at svare.
Resultaterne vil blive præsenteret under eventuelt i generalforsamlingens dagsorden.
Undersøgelsen vil sikkert kunne beskyldes for at være uvidenskabelig, men spørgsmålene er formuleret på
baggrund af de spørgsmål, vi er blevet stillet løbende, og svarene kan da også lede hen mod en afklaring
af, hvad der skal være vores kerneydelse som gennemførelsesvejledere fremover. Spørgsmålene har ikke
kunnet besvares med ja/nej, men kræver uddybning, og det betyder også at vi får nogle svar, der er mere
nuancerede end svarene i de autoriserede Rambøll og EVA-undersøgelser fra 2005 og 2006.
Svarene understreger klart behovet for klarere definitioner i bekendtgørelsen af
gennemførelsesvejledernes opgaver, og de vil bl.a. indgå som argumenter når vi (som forventet) indgår i
den arbejdsgruppe, der skal arbejde med formuleringen af bekendtgørelsesændringen for
gennemførelsesvejledning. Svarene er desuden værdifuldt materiale i samarbejdet med GL, hvor vi skal
arbejde på at sikre rimelige akkorder ved de kommende OK-forhandlinger.
Bestyrelsen:
Ved konstitueringen i februar 2007 bevarede bestyrelsesmedlemmerne nogenlunde de samme arbejds- og
ansvarsområder. Selvom vi har haft en fornuftig arbejdsfordeling, har vi alligevel haft meget travlt, da vi
jo ikke bliver aflastet på vores arbejdsplads og kompenseret for den tid, der går til bestyrelsesarbejde.
Gennem PS-samarbejdet i GL arbejder vi derfor på at GL ved OK-forhandlingerne i 2008 også arbejder på
at forhandle fri tid til medlemmer af faglige bestyrelser.
Bestyrelsesarbejdet og den faglige forening bliver endnu vigtigere fremover, hvor vi kan se frem til ikke
længere at have en fagkonsulent for gennemførelsesvejledere. Det er vigtigt at vi bevarer dialogen med
UVM og får mulighed for i god tid at blive orienteret om, hvad der foregår og vil komme til at foregå i
fremtiden.
Foreningens vedtægter giver mulighed for at der kan være op til 10 medlemmer af bestyrelsen. Forrige år
var vi 7, i år har vi været 6, og med min beslutning om at trække mig fra bestyrelsen, kommer den ned på
5. Det er for lidt, så vi regner med at få valgt mindst 2-3 nye medlemmer her ved generalforsamlingen.
Kurser og efteruddannelse.
Evalueringen af Nyborg Strand konferencen 2006 for gennemførelsesvejledere ved de gymnasiale
ungdomsuddannelser var meget positiv. Der var gennemgående stor tilfredshed med oplægsholderne og
tilrettelæggelsen. De kritikpunkter, der kom bl.a. vedrørende enkelte oplæg og tendens til at tilgodese
overgangsvejledningen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen og overse VUC-området i oplæggene, var
velbegrundede, og vi har taget højde for skævdelingen i dette års program. Bl.a. har vi lyttet til ønsket om
mere tid til diskussion og idé-udveksling. Søgningen sidste år var knap så høj som 2005 (nemlig 140 mod
200 i 2005), men vi tror det skyldes at vejlederne var meget pressede arbejdsmæssigt af reformerne.
Nyborgkonferencen 2007 har igen lidt lavere tilslutning end 2006 ( nemlig 123), men denne gang kan det
dels skyldes at antallet af vejledere er reduceret i forbindelse med at en del vejledere har valgt at holde op
som vejledere, dels at vi har rykket konferencen frem til et tidspunkt, hvor vejlederne har travlt med
brobygning og vejledning af studieretningsvalget i 1g.
Ved evalueringen af Nyborgkonferencen 2007 vil vi drøfte om anden uge i november er et bedre
tidspunkt. Konferencen skal helst ligge i november for at bevare muligheden for at knytte
generalforsamlingen sammen med arrangementet her.
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Foreningen har gennemført 3 regionalkurser i 2007: Der blev afholdt 2 kurser i marts, nemlig i Holstebro
med temaet Mønsterbrud, hvordan ændre negativ adfærd og udvikle et godt læringsmiljø i klassen og i
Nærum med temaet Studieteknik. Det 3. regionalkursus blev holdt i Odense på Katedralskolen i oktober
2007 med temaet Konflikthåndtering i klasseværelset. Regionalmøderne i Holstebro og Odense var
velbesøgt, hvorimod det kneb mere med tilslutningen i Københavnsområdet. Vi ser det som tegn på at
vejlederne i København generelt har for mange tilbud, men vi beklager at vejlederne her tilsyneladende
nedprioriterer muligheden for at få en faglig debat om gennemførelsesvejledningen med fagkonsulent og
bestyrelse
Annoncering af kurser og konferencer foregår dels i EMU’s efteruddannelseskatalog og på
Studievejledersiden på EMU, dels i Gymnasieskolen og endelig i VejlederNyt. Vi har overvejet alternative
måder at nå ud til medlemmerne på, da vores tilbud let kan komme til at drukne i mængden af udbud fra
f.eks. DEL og Studie og Erhverv. Vore kurser kan imidlertid sagtens konkurrere på prisen.
Samarbejdet med GL:
Anne Andersen fra GL, som vi har haft t glimrende samarbejde med, har forladt GL til fordel for en anden
arbejdsplads. Vi har foreløbig haft et møde med vores nye kontakt i GL, Lars Prestien, og det tegner til at
det gode og konstruktive samarbejde mellem GL og foreningerne for de gymnasiale ungdomsuddannelsers
gennemførelsesvejledere kan fortsætte fremover. HTX Benny Wielandt, HHX Else Marie Lie og Janne
Mikkonen og STX/HF Karen Margrethe Fink og Flemming Steen Christensen har været repræsenteret ved
møderne, som i øvrigt har deltagelse af GL’s næstformand Ronald Karlsen. Samarbejdet har handlet om
bl.a. opfølgningen på EVA-rapporten, vejlederuddannelsen og arbejdsvilkår for vejlederne. Det gode
samarbejde mellem GL og gennemførelsesvejledernes foreninger har nu ført frem til at vi overvejer et
endnu tættere samarbejde, nemlig en fusion af vejlederforeningerne, så vi sammen kan stå stærkere over
for lovgiverne og UVM. Forslaget kommer op under punkt 5 i generalforsamlingens dagsorden.
PS – Pædagogisk Samarbejdsudvalg (GL)
Der har i det forløbne år været afholdt to møder. Implementeringen af reformerne har selvsagt været i
fokus – herunder monsterudvalgets udspil og bekendtgørelses-ændringerne
Andre dagsordenspunkter har været fremmedsprogenes trængte situation, elevernes retssikkerhed,
afviklingen af eksamen, herunder erfaringer med faggruppeeksaminer, censurproblemer og prøveformer.
Også HF-profilen og studieretningsskiftet i dec. har været diskuteret.
PS bakker op om tanken om at aflønne medlemmer af de faglige foreninger for deltagelse i arbejde pålagt
af ministeriet. Næste møde: den 11.3.08.
Hjemmesiden: www.emu.dk/gym/fag/ue
Bestyrelsen har besluttet at vi beholder Studievejledersiden på EMU. Det betyder en merudgift på 15.000
kr. på driftssiden til dækning af en licens til team-site, men også at web-redaktøren kan få teknisk support
fra UNI-C. Begrundelsen for at bevare siden er dels et ønske om fortsat at være synlige som et fag blandt
andre gymnasiefag, dels at vi pt. ikke har andre muligheder for at bygge en ny hjemmeside op.
Foreningen har fået en ny aftale med UNI-C.
UNI-C er tilfredse med at vi fortsætter med at målrette siden mod alle gennemførelsesvejledere og i et vist
omfang mod elever/kursister team og tutorer.
Den nuværende web-redaktør har lovet at fortsætte endnu et år, selvom jeg forlader bestyrelsen. Det bliver
derfor en vigtig del af bestyrelsens arbejde at fodre redaktøren med relevant materiale og indlæg fra
bestyrelsen.
VejlederNyt:
VejlederNyt er Studievejlederforeningens medlemsblad. Fra 2008 udkommer VejlederNyt kun en gang
om året med et temanummer, der samler op på Nyborg-konferencen med kommentarer og referater fra de
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forskellige oplæg. Endvidere beskæftiger bladet sig med centrale og vigtige elementer af en
studievejleders arbejde.
Redaktøren for VejlederNyt hedder Peter Funch og som tidligere modtages indlæg til bladet meget gerne.
Deadline for indlæg er i begyndelsen af januar 2008.
I 2007 er der udkommet to numre. Fokus i nummeret i begyndelsen af året var helt naturligt den netop
afholdte Vejlederkonference på Nyborg Strand med fyldige referater af alle oplæg afholdt på konferencen.
Oplæggene i form af ppt lægges på hjemmesiden.
Augustnummeret – desværre forsinket en del og blev et oktobernummer - er præget af blandt andet en
række gode og skarpe indlæg fremsendt af medlemmer af foreningen og et oplæg til Vejlederkonferencen
på Nyborg Strand i november.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der i fremtiden i VejlederNyt også vil være plads til annoncer for
eksempelvis relevant litteratur. VejlederNyt blev i oktober 2007 trykt i et oplag på 450 eksemplarer.
FUE og Det nationale dialogforum:
Foreningen har i år været repræsenteret i FUE af Vibeke Matzen. Flemming Steen Christensen fra foreningen
er formand for FUE. Opmærksomheden har samlet sig omkring implementeringen af folketingets
globaliseringsplan og velfærdplan.
Internt har FUE’s forretningsudvalg arbejdet på, at sikre sammenhæng og koordinering af vejledningen
ved at:
-

-

Styrke samarbejdet mellem de forskellige vejledningsordninger. Forretningsudvalget har vedtaget en
principbeslutning om en stærkere vejledningsfaglig organisation.
Arbejde på at muliggøre at alle vejledere i Danmark kan samles i foreninger, der er medlem af FUE.
Det er sket ved, at flere foreninger har åbnet for medlemskab for flere typer af vejledere og optagelse
af Foreningen af Uafhængige Vejledere, der er en forening for alle vejledere, der ikke kan søge
optagelse i andre foreninger,
Påbegynde drøftelse af, hvorvidt FUE kan påtage sig opgaven som Danmarks koordinerende organ af
vejledningen.
Forhindre yderligere kunstig opdeling af vejledning i fremtiden ved at arbejde for at alle vejledere skal
have en fælles offentlig grundlæggende vejlederuddannelse eller tilsvarende, at vejledningen i
Danmark har en fælles definition en fælles kvalitetssikring.
Udgive et fælles blad indeholdende de etiske principper for vejledning og med temaet
Realkompetencer
Påbegynde omskrivningen af Den Perfekte Vejledning, så den stemmer overens med lovgivningen.
Sikre redskaber der kan styrke arbejdet for at forhindre frafald - indførelse af en portefolie til afklaring
af borgerens realkompetencer, anvendelige uddannelsesplaner og videreførelse af strategier inden for
forskellige områder i gennemførelsesvejledningen.

Endelig har FUE taget fat på den meget vigtige diskussion om en styrkelse af organisationen. I det
forløbne år har vi set en sammensmeltning af Danmarks Vejlederforening og Kuratorernes Landsforening,
i LVU har flere vejlederordninger samlet sig i Sammenslutningen af Ungdoms- og voksenvejledere i
LVU, og på gymnasieområdet har tekniske- , handels- og almengymnasiale uddannelser indledt et
samarbejde om en årlig Nyborgkonference.
Det nationale dialogforum.
FUE er repræsenteret i det nationale dialogforum af formanden Flemming Steen Christensen. Møderne
har udviklet sig positivt, da der nu debatteres langt mere og medlemmerne har fået en fornemmelse af, at
vi bliver hørt. Bl.a. har Benny Wielandt og Flemming Christensen deltaget i en arbejdsgruppe om
realkompetencevurdering af vejledere med gamle uddannelser. FUE har gennem ministeriet og det
nationale dialogforum opnået, at vejlederorganisationen nu inviteres til at deltage i ministeriets
arbejdsgrupper.
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