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Samarbejde med FUETS og Handelsskolernes forening for vejledere. 
For 1½  år siden besluttede vi os for et tættere samarbejde med vejlederforeningerne for de tekniske skoler og 
handelsskolerne med sigte på en evt. senere fusion.  Første trin er fælles udtalelser ved lovforslag og 
betænkninger mv. samt fælles Nyborg Konference . 
 
Regionerne. 
I marts 2009 afholdt vi et vellykket kursus for regionsrepræsentanterne. Der er udarbejdet en pjece, der beskriver 
deres opgaver, og det blev besluttet at lave regionalkurser med nogenlunde samme indhold. Der har således 
været regionalmøder i Nordjylland, i Midtjylland og i Sydjylland med oplæg ved Michala Krigsager om Paradise 
Hotel-generationen. Kurser med samme indhold bliver ligeledes holdt på Fyn og Sjælland, mens kurset i 
København måtte aflyses. Regionsrepræsentanterne var ikke indstillede på en fusion allerede i 2010, hvilket vi 
har taget til efterretning og meddelt de to andre foreninger. 
 
Nyborg Strand.  
206 deltagere i år takket være samarbejdet, men der er dog også en del flere fra vores område end sidste år. 
 Mange bad i evalueringerne sidste år om, at vi bibeholder sektormøderne, men lægger dem om mandagen, 
således at man kan træffe andre ligesindede allerede første dag. Ligeledes på baggrund af evalueringerne fra 
sidste år har vi valgt at afslutte med en paneldebat. 
 
Kvalitetssikringsgruppen. 
Ministeriet har besluttet at kvalitetssikring af vejledningen sker gennem centralt udformede spørgeskemaer til 
udvalgte klassetyper på udvalgte skoler.  Knud Jørgensen og Anders Hovgesen har siddet med i arbejdsgruppen 
og har været med til at udforme spørgsmålene. Svarene kan nu ses på UVMs hjemmeside. Det fremgår desværre 
ikke, at vi bruger størstedelen af vores tid på de ressourcesvage elever – dels fordi de ikke er flertallet, dels fordi 
netop de måske ikke har besvaret spørgeskemaet.   
 
Rambøll-rapporten. 
Det lykkedes os ikke at få nogen i tale fra uddannelsesudvalget. Vi fik sammen med de to andre foreninger 
skrevet en udtalelse, som kan ses på foreningens hjemmesiden I deres egenskab af FUE- rep. Var Flemming og 
Benny til møde med. Uddannelsesudvalget. De lyttede.  
 
SU-reformen.  
Sammen med de to andre foreninger fremførte vi i vores udtalelse en protest  mod digitaliseringen.  
I den forbindelse er det interessant at notere sig, at det af dagspressen for nylig fremgik af personalet i SU 
sygemelder sig på grund af stress som følge af digitaliseringen. 
 
Kassereren. 
I årsberetningen fra 2008 stod der: ”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.” Det kom ikke helt til at gå 
på denne måde.  Foreningen kan ikke købe sig til hele kassererfunktionen, idet foreningen stadig skal have en 
kasserer, der varetager dele af regnskabet og har kontakten til LMFK.  Karen Margrethe påtog sig opgaven, da 
hun tidligere har været regnskabsansvarlig 
for foreningens kurser. En opgave der ikke var så let endda. 
Forhandlingerne med LMFK og etableringen af det praktiske samarbejde har været tidkrævende og har kørt over 
en lang periode (fra august til nu), men er nu ved at køre på skinner.  Kirsten Rigmor Hansen var en stor hjælp i 
overgangen, og først i slutningen af juli overgik fuldmagten til foreningens 2 bankkonti (Lån& Spar og Danske 
Bank). I foråret havde kassereren kun adgang til foreningens kursuskonto i Nordea.  Regnskabet opererer derfor 
med 3 bankkonti ved dette regnskabsårs afslutning.   
Aftalen med LMFK er nu følgende: Foreningen betaler LMFK for at varetage følgende opgaver: De udsender 
kontingentopkrævninger og udsender fakturaer til opkrævning af deltagergebyr ved regionalkurserne samt 



registrering af medlemstilgang og –afgang i deres system. Foreningens kasserer har stadig opgaven med at betale 
regninger og afvikle honorarbetalinger til oplægsholdere og kursusledere samt daglig drift af bestyrelsen og 
foreningens arbejde. LMFK kommunikerer ikke med medlemmerne direkte, men kun gennem formanden eller 
kassereren, så det er stadig 
kassereren der tager sig af indmeldelser i og udmeldelser af foreningen.  Det har været en meget forvirret start 
for kassereren, men det ser ud til at ordningen vil komme til at fungere.   
 
VejlederNyt og Hjemmeside. 
 
VejlederNyt kommer på gaden engang i januar 2010, og som det ser ud nu bliver det foreningens sidste blad. 
Redaktøren Peter Funch er trådt ud af bestyrelsen og har ekstraordinært påtaget sig opgaven med at få det 
kommende nummer i trykken. Det er bestyrelsen meget glade for, men vi må se i øjnene, at med mindre der 
melder sig en redaktør, der vil påtage sig opgaven, vil der ikke være basis for at fortsætte bladet. Oplaget er på 
ca. 350 - og bladet sendes til alle medlemmer af Studievejlederforeningen samt til en række abonnenter.  
Det kommende nummer vil bl.a. indeholde artikler og referater af hovedoplægsholderne ved Nyborgkonferencen 
2009. Der er også plads til indlæg fra medlemmerne, så sidder man med gode artikler, undersøgelser eller 
lignende, kan disse sagtens nå at komme med i VejlederNyts næste 
nummer. Fremsend endelig til redaktøren, Peter Funch. Deadline er d. 1. december 2009. 
Regionalrepræsentanterne har talt for at vi udbygger brugen af hjemmesiden og i stedet for VejlederNyt 
udsender nyhedsbreve til medlemmerne. Dette har Karen Margrethe sørget for at sætte i værk. 
 
Fremtiden. 
Det nyeste udspil fra regeringen viser med al tydelighed at kampen må fortsætte. Hvis de 25 gode råd i 
Ungepakken  føres ud i livet, må vi forvente at midlerne til vejledningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser 
beskæres stærkt eller måske omlægges helt, så skolerne selv kan poste de timer i vejledningen, som de finder 
nødvendigt. Det er faktisk NU, vi skal op af stolene og gøre beslutningstagerne opmærksomme på at der findes 
rigtigt mange elever også indenfor vores system, der IKKE er ressourcestærke.Vi vil derfor bede vore 
paneldeltagere i morgen kommentere følgende 
punkter fra Ungepakken:  
16:  
Etablering af e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk. Der etableres 
en e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk, hvor ressourcestærke unge og deres forældre nemt og hurtigt kan 
få afklaret spørgsmål om uddannelsesvalg og uddannelsessystemets opbygning. E-vejledningen skal aflaste 
vejlederne og tilbydes som en bred vifte af virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer som for eksempel 
telefon, online chat, webcam, sms og e-mail. E-vejledningen betjenes af erfarne vejledere og har åbent klokken 
8-22 alle ugens dage. 
21 
Omlægning af gennemførelsesvejledningen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne 
er i dag fastlåst, når de skal prioritere mellem forskellige 
fastholdelsesredskaber. Institutionerne frisættes, så det i højere grad bliver muligt at tilpasse indsatsen på den 
enkelte skole. 
22 
Tilskud til fastholdelsesarbejde på institutionerne gives på baggrund af forældrenes uddannelsesbaggrund. I dag 
bliver ressourcerne til gennemførelsesvejledning fordelt til institutionerne gennem taxametrene uden at tage 
højde for, at de unges forudsætninger for at gennemføre en 
uddannelse varierer på tværs af institutionerne. Derfor ændres tilskudsprincippet for fastholdelsesarbejdet, så 
midlerne i højere grad gives til skoler, som har elever med behov for vejledning. 
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