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Indledning 
Året har været præget af mange nye bekendtgørelser med deraf følgende arbejdsgrupper og høringssvar. 
Vores formand Karen Margrethe Fink gik ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling, og ingen nye 
medlemmer meldte sig til bestyrelsen.  Vi har kort sagt haft travlt og har slet ikke haft ressourcer til at 
foretage en kortlægning af arbejdsopgaver og aflønning af studievejledningen, som blev foreslået sidste år. 
 
Ny lov – bekendtgørelser og vejledninger 
”Lov om Vejledning af uddannelse og erhverv” 
Vi har deltaget i en række arbejdsgrupper, som er ret tidskrævende: møderne er ret korte, men foregår 
som regel i København, og de fleste af bestyrelsens medlemmer bor vest for Storebælt.  
I Arbejdsgruppen om bekendtgørelserne for Gennemførelsesvejledning og Studievalgsvejledning var vi 
repræsenteret ved Karen Margrethe. På et møde i foråret blev rettelser, tilføjelser og uklarheder belyst. KM 
gav udtryk for, at studievejlederforeningen er tilfreds med, at der kom en bekendtgørelse for 
gennemførelsesvejledning, men finder det lidt uheldigt, at man sidestiller gennemførelsesvejledningen ved 
ungdomsuddannelserne og gennemførelsesvejledningen ved de videregående uddannelser (KVU og MVU). 
De sidste skal orientere om karrieremuligheder efter uddannelsen, hvor ungdomsuddannelserne skal sende 
eleverne videre til studievalgsvejleder, når det drejer sig om videregående uddannelse og efterfølgende 
karriere. KM sørgede for at det blev præciseret i bekendtgørelserne, at Studievalg også skal vejlede om 
mulighed for uddannelser og karriere i udlandet. 2. møde blev holdt elektronisk, hvor medlemmerne af 
arbejdsgruppen fik lejlighed til at kommentere og rette det reviderede udspil fra Vejlederkontoret. KM 
beklagede meget, at der ikke kommer en vejledning, der tydeliggør, hvilke arbejdsopgaver 
gennemførelsesvejlederen varetager ved henholdsvis ungdomsuddannelserne og videregående 
uddannelser. Ønsket blev afvist med den begrundelse, at UVM ikke må blande sig i skoleledernes ret til at 
definere og prioritere arbejdsopgaver. Vi kan således konstatere, at der trods ny bekendtgørelse, fortsat er 
stærkt brug for en stærk forening, hvor vi i fællesskab og i samarbejde med GL kan få defineret, hvad det er 
for opgaver,  som gennemførelsesvejlederen ved de gymnasiale ungdomsuddannelser skal tage sig af. 
Vejlederuddannelsen 
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i flere referencegruppemøder med de forskellige udbydere af 
Vejlederuddannelsen og haft mødeaktivitet med repræsentanter for Rektorforeningen.  Der har været 
nogen usikkerhed om, hvilke institutioner - og hvor i landet – man skulle udbyde de særligt tilrettelagte 
uddannelser for vejledere i ungdomsuddannelserne. 
Og det synes der stadig at være! Men gennemførelsesbekendtgørelsen foreskriver nu, at nyudnævnte 
vejledere i de gymnasiale ungdomsuddannelser skal have gennemført en tilpasset diplomuddannelse 
bestående af 3 obligatoriske grundmoduler og et valgmodul på diplomuddannelsen - eller en 
professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med toning i uddannelses- og erhvervsvejledning 
eller en masteruddannelse i Vejledning.  Der er altså tale om et forsøg på professionalisering i forhold til 
tidligere tiders uddannelse af 6 ugers varighed.  Studievejlederforeningen har endvidere forsøgt at opstille 
som krav, at en vejleder skulle kunne tage den fulde diplomuddannelse. Dette er ikke formuleret nogen 
steder, og vi mener heller ikke, at der er kolleger, der har ytret ønske om den fulde diplomuddannelse. 
Uddannelsesplaner og Brobygning. 
Lisa var til første møde, men Flemming tog over. 
Efter 3 møder blev resultatet, at ministeriet besluttede sig for, at de eksisterende planer skulle lægges 
sammen til én plan, hvilket foreningen mener, er en meget fornuftig løsning. Derimod kunne der ikke stilles 



egentlige krav til en særlig metode, planen skulle indrettes efter. FUE havde foreslået en egentlig 
portefolio, med det blev afvist som indgreb i den fri metoderet og ministeriet fremhævede, at præcise krav 
til planen ville afføde krav om øgede ressourcer.. Det blev også besluttet at gennemførelsesvejlederne 
skulle arbejde videre med planen i ungdomsuddannelserne. En detalje vi skal have med vores fremtidige 
årsplanlægning.    
 
Brobygning 
Flemming deltog på foreningens vegne. Den endelig beslutning ser på papiret ud til at være en dyr ,og 
mange udtrykte skepsis over for det ”frie” valg af skole, da man forudså, at nogle skoler ville blive 
overrendt og næppe ville være i stand til at overkomme et forventet voldsomt stort besøgstal. Men man 
besluttede at se tiden an, da man ikke umiddelbart ville indlade sig på en central fordeling. 
 
Kvalitetssikring og Evaluering  
Ministeriet er endnu ikke færdigt med et udkast til spørgeskema. Vores indsats i forløbet går i hovedtræk 
ud på, at vi har a) sendt input til udformning af spørgeskemaet, men om der tages hensyn til det vides altså 
ikke, b) vi fik flyttet fokus til 1. og 2.g fra 3.g, hvor Studievalg tager over, og at vi i 
gymnasiet/studievejledningen ikke er ansvarlige for, hvem folkeskolen sender til os og dermed ikke 
ansvarlige for alt frafald, endelig fik vi reduceret undersøgelsen til at være en repræsentativ 
brugerundersøgelse.  

Bestyrelsen 
Ved konstitueringen i februar 2008 blev Lisa Bendsen valgt til formand. Den afgående formand Karen 
Margrethe Fink lovede dog at fortsætte med hjemmesiden og i arbejdsgruppen om  
Gennemførelsesbekendtgørelsen og Studievalgsbekendtgørelsen. Vibeke Matzen  overtog sekretærposten. 
Endelig fordelte vi arbejdsgrupperne i mellem os. 
Arbejdsopgaverne er mange og kræfterne er få.  Vi har i bestyrelsen derfor truffet to afgørende 
beslutninger: 
Vores kasserer gennem mange år Kirsten Rigmor Hansen er holdt op som studievejleder og trækker sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Vi har erkendt, at det vil være umuligt at finde en erstatning og vil derfor købe os til 
kassererposten hos matematiklærerforeningens sekretariat.   
Vi vil foreslå et meget tættere samarbejde med FUETS og Handelsskolernes Studievejlederforening. Vores 
mål er en samlet forening for studievejlederne for de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er ikke helt 
enkelt, da FUETS og HS er foreninger for alle vejledere på hhv. teknisk skole og handelsskolerne.  Vi har 
indtil videre haft 3 møder med medlemmer af bestyrelserne for de to andre foreninger. Foreløbig er det 
besluttet at afholde en fælles Nyborg Strand konference til næste år d. 2.-3. november med separate 
generalforsamlinger.  Vi har ligeledes besluttet at samarbejde ved høringer, således har vi sendt en samlet 
høringsudtalelse (forfattet af Benny Wielandt, formand for FUETS)  i oktober på ”forslag til lov om ændring 
af SU”.  Ligeledes vil vi iværksætte et samarbejde omkring hjemmesiderne. 
For at forberede det kommende samarbejde og på sigt en evt. fusion vil bestyrelsen foreslå enkelte 
vedtægtsændringer.  
 
Arbejdet i bestyrelsen er vigtigt, og det er meget nødvendigt, at vi får engagerede nye kræfter med i 
arbejdet for – sammen med regionsrepræsentanterne - at kunne varetage vejledernes interesser ved 
gymnasierne, hf-kurserne og VUC-centrene. Derfor gentager bestyrelsen opfordringen til at stille op til en af 
de ledige bestyrelsesposter ved valget her på generalforsamlingen. 
 



VejlederNyt 
kom på gaden en gang i 2008. Det udkommer i januar - februar 2009. Indholdsmæssigt drejer det sig om en 
opsamling af referaterne fra Nyborg Konferencen, der formidles videre i et læsevenligt tryk. Oplaget er på 
ca. 350 - og bladet sendes til alle medlemmer af Studievejlederforeningen. Fremtiden for det lille blad er i 
skrivende stund ukendt - dog er det sikkert, at der kommer et nummer i januar/februar 2009. Der tales om 
flere muligheder:   

- et fælles blad som det er set fra Fællesrådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledere (Intermezzo) 
- en fortsættelse af bladet, som det ser ud nu - eventuelt med et nummer, der lægger op til Nyborg 
Konferencen og et, der samler op på konferencen, altså 2 gange om året, men i et billigere tryk. 
- udsende bladet via foreningens hjemmeside.  
Fremtiden for VejlederNyt diskuteres snarest i bestyrelsen. Sidder man og brænder inde med gode artikler, 
undersøgelser eller lignende, kan disse sagtens nå at komme med i VejlederNyts næste nummer. Fremsend 
endelig til redaktøren, Peter Funch. 
 
Hjemmesiden: www.emu.dk/gym/fag/ue 
Studievejledersiden på EMU bliver videreudviklet i takt med de øvrige EMU-sider og i takt med, at 
foreningen udbygger samarbejdet med gennemførelsesvejlederne ved de erhvervsgymnasiale uddannelser, 
HHX og HTX. Siden skal være synlig, og det er planen at udbygge temasiderne der vedrører idé- og 
erfaringsudveksling mellem vejledere og siderne om elever med særlige behov. Samtidig vil der blive sider, 
der er henvendt direkte til elever, så vi som vejledere har et tilbud til eleverne, som ug.dk ikke kan opfylde. 
Den nuværende web-redaktør fortsætter sikkert et år endnu, men appellerer til, at bestyrelsen arbejder på 
at finde en afløser.  Indtil da fortsætter udbygningen i samarbejde med de to faglige vejledningsforeninger 
FUET og Handelsskolernes Studievejlederforening. 
 
Samarbejdet med GL 
Repræsentanter fra bestyrelsen har regelmæssigt deltaget i møder med GL; her har vi blandt andet 
diskuteret vejlederuddannelse, realkompetencevurderinger og ved flere lejligheder også høringssvar.  Af og 
til har bestyrelsen lænet sig op ad de høringssvar, som GL har formuleret. 
Det er et godt og frugtbart samarbejde, vi har med GL.  I forlængelse af samarbejdet var et 
bestyrelsesmedlem inviteret med til konference arrangeret af GL på Nyborg Strand om stx-reformen. 
 
Pædagogisk Samarbejdsudvalg 
Der har i 2008 været afholdt to møder i PS (Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL). 
Af emner til debat med særlig interesse for studievejledere kan nævnes fagenes rolle i SRP og AT-eksamen, 
samt vejledningsforløbet generelt. Endvidere reformændrings-forslag og Thune-rapportens påpegning af 
besparelsesmuligheder, som kan true elevernes retssikkerhed og intentionerne i gymnasiereformerne. 
Til mødet i september efterlystes tilbagemeldinger om overlæssede læreplaner. Desværre fulgte kun få fag 
op på opfordringen. Derudover diskuteredes bl.a. efteruddannelses-situationen, massive problemer for 
EMU-redaktørerne, lærerrolleprojektet og nyt pædagogikum. 
 
FUE (Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning)- www.fue.dk 
Der har været afholdt 7 møder i FUE i det forløbne år. Emnerne har været mange, f.eks. (fælles) 
høringssvar, vejlederuddannelsen, fælles blad, ”Vejleder Intermezzo”, sammensmeltning af 
vejlederforeningerne for Handelsskolerne, Tekniske skoler og os selv, den nye voksenvejledningsreform, 
der inddrager VUC i de nye voksenvejledningsnetværk og en række nye bekendtgørelser. Foreningen har 
gennem FUE været repræsenteret i Det Nationale Dialogforum, i en referencegruppe for Det Nationale 
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Videnscenter for Vejledning og i en følgegruppe for evaluering af vejledningen under Det Nationale 
Kompetenceråd. 
FUE har endvidere vedtaget en ny organisationsplan, der har til formål at professionalisere Fællesrådet, så 
vejledningen kan arbejde endnu mere effektivt og lave flere fællesarrangementer for de tilsluttede 
foreninger. 
Endelig har FUE har formandsskabet for Nordisk Vejlederforbund (NFUE) de næste 3 år og i handlings- 
planen indgår en nordisk konference på Grønland i 2010. Veledningsprismodtageren Helene Valgren, som 
er højskolevejleder, er formand.  
 
Bestyrelsen har desuden valgt at sende en repræsentant til  
Projekt ungdomsuddannelse for alle", der er et samarbejde mellem KL (17 kommuner er med ) og UVM 
om at skabe forskellige projekter, der skal få så mange som muligt i gang med en ungdomsuddannelse og 
fastholde dem på denne - altså et projekt, der skal understøtte regeringens 95% mål. Et af de emner, der 
har ministerens interesse er mentorer i alle udgaver. 
Da bestyrelsens gennemsnitsalder er omkring de 60 har formanden valgt her at lade sig repræsentere af en 
yngre studievejlederkollega, Marie Juul Bjerre (regionsrepræsentant i Nordjylland).   
 
Kurser og Efteruddannelse 
 
Nyborg Strand konferencen 2007 blev evalueret meget positivt – især var deltagerne glade for workshops 
med erfaringsudvekslinger og Ulla Højmarks indlæg. Deltagerantallet var lidt lavere end 2007 (2005 - 200, 
2006 - 140, 2007 - 130) .Vi er overbevist om at det faldende deltagertal skyldes skolernes økonomi, faldet i 
studievejledere og arbejdsbyrden på skolerne.  
Regionalkurser 
Nordjylland med Psykiater Bjarne Nielsen om bl.a OCD. 
København  og Slagelse med Psykiatrifonden. 
Odense med Studievalg  (arrangeret af Margrethe Wind) 
Nordjylland med Studievalg om studievalgsbekendtgørelsen og kravet om samarbejde. 
Pæn deltagelse alle steder. 
 
Thomas Ziehe- kursus i København . Kurset med Thomas Ziehe og Anne Linder havde 170 deltagere fra 
mange forskellige kredse og alle dele af landet.  Tanken var at undersøge muligheden for, at samle flere af 
de vejledere og undervisere, der fremover skal arbejde sammen om elever/kursister og studerendes 
gennemførelse, og på den måde få råd til meget kvalificerede foredragsholdere for en meget lav 
deltagerbetaling. Projektet var arrangeret af FUE, Nordisk Vejlederforbund, FUETS og vores forening. 
Mange tak til Zahles Gymnasium for lån af Zahlén. Vi planlægger allerede nu at gentage Ziehe-delen i 
efteråret 2009. 
 
 

Lisa Bendsen 
 
 
 
 
 


