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Årsberetning 2010 for Studievejlederforeningen for Gymnasieskolerne og HF
Fra gennemførelse til fastholdelse
Som det er fremgået af bestyrelsens nyhedsbreve har arbejdet i det forløbne år koncentreret sig meget
om ”Ungepakken” og om de konsekvenser loven har for vores fortsatte arbejde som vejledere.
Den 22. februar 2010 holdt DGS et møde, hvor de præsenterede en undersøgelse, de havde foretaget
med henblik på at afdække elevernes ønsker til studievejledningen. I mødet deltog UU, Studievalg,
UVM, Undervisningsministeren (på sin sidste dag på denne post) DI og en del studievejledere.
Elevernes sammenfatning lød:
• Eleverne vil have vejledning på skolen
• Elevernes baggrund fortæller intet om behovet for vejledning.
• Massivt behov for vejledning blandt frafaldstruede elever.
En sammenfatning der ikke på nogen måde lægger sig op af ideerne bag ”Ungepakken”
Heller ikke deres anbefalinger bliver det let at passe ind i fremtiden:
• Gør vejledning til en del af skolekulturen
• Indfør kontinuerlig vejledning for alle elever
• Forøg kendskabet til hver enkelt elev
• Gør vejledning til en fælles indsats
• Styrk den faglige vejledning
• Styrk vejledningsindsatsen under grundforløbet.
Til gengæld må vi sige, at det var dejligt at erfare, at eleverne er tilfredse med det arbejde vi udfører og
gerne ser mere af samme skuffe.
Høring: Den 22. marts var der høring om ”Ungepakken” på Christiansborg (arr:
Studievejlederforeningen, FUETS, Handelsskolernes forening af studievejledere og
Uddannelsesforbundet). Fra politisk side deltog kun en repræsentant far partierne bag ”Ungepakken”
(Antorini fra socialdemokratiet). Der var også deltagere fra SF og Enhedslisten. Høringen var meget
velbesøgt, faktisk var det nødvendigt at afvise flere.
Et væsentligt diskussionspunkt blandt mange var kravet om uddannede vejledere. Det blev fra Antorini
bedyret, at det aldrig havde været hensigten, at vejlederne ikke skulle have uddannelse. Det, der nu er
indskrevet, nemlig at samtaler, hvis der er tale om vejledning, skal foretages af uddannede vejledere, er
ikke meget bevendt. Der er ingen fast definition på, hvad vejledning er, og hvis man vil, kan det altid
vendes til, at det handler om fastholdelse, og så er uddannelseskravet pludselig væk.
Foretræde: Den 27. april havde vi (Studievejlederforeningen, Uddannelsesforbundet og FUETS)
foretræde for Uddannelsesudvalget. Vi genfremførte vores synspunkter, de lyttede, men mere er der
vist ikke at sige om det.
Bekendtgørelser: I juni måned midt i eksamenstiden blev foreningen indkaldt til et møde om
bekendtgørelserne til den nye lov. Det centrale her var at få defineret fastholdelse og vejledning. Det
lykkedes ikke, da UVM har fuld tillid til at skolerne selv kan definere det. Ingen fra bestyrelsen kunne
deltage på grund af eksamensforpligtelser, så vi siger tak til Kjeld Mazanti som deltog i mødet.
FUE
Studievejlederforeningen har sammen med de øvrige gennemførelsesvejlederforeninger deltaget i flere
møder i FUE i dette år. Der har været repræsentantskabsmøde i foråret, hvor det bl.a. blev diskuteret
om FUE skulle have en frikøbt/delvist frikøbt formand. Som følge af det og som følge af indsigelser
over for regnskaberne blev der aftalt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d 11. september 2010.
Til dette møde var der et forslag om at nedlægge FUE. Forslaget er født i Danmarks Vejlederforening,
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som ønsker at ”sætte sig” tungt på al vejledning i Danmark. På nuværende tidspunkt er det absolut ike i
vores interesse at nedlægge FUE, og efter megen absurd diskussion, blev forslaget nedstemt. Der er nu
nedsat en gruppe, der arbejder med et FUE, der er ”fladere” uden egentlig bestyrelse og altså ikke en
politisk organisation.
Samarbejde med FUETS og Handelsskolernes forening for vejledere.
I løbet af 2010, hvor vi som gennemførelsesvejledere for alvor har stået for skud, er det blevet klart for
os, at det er vigtigt, at alle gennemførelsesvejledere står sammen om at holde fast i
vejledningsindsatsen på ungdomsuddannelserne. I sommeren 2010 holdt vi et møde med
Handelsskolernes forening for vejledere, FUETS og vejlederne fra SOSU. Emnet for mødet var udvidet
samarbejde med henblik på en fusion i 2011. Vores fælles høringssvar i forbindelse med den nye lov og
bekendtgørelserne herfor er et udtryk for dette samarbejde. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som
også er præsenteret her på Nyborgmødet.
Samarbejdet har også fungeret i forhold til Nyborgmødet og i forhold til vores ageren i FUE.
Mens bestyrelserne for FUETS, Handelsskolernes forening for vejledere og Studievejlederforeningen
nu er klar til en egentlig fusion, ønsker SOSU i første omgang at nøjes med en samarbejdsaftale.
Regionerne.
I marts 2010 afholdt vi et vellykket kursus for regionsrepræsentanterne. Meget af mødet blev brugt på
at diskutere loven om fastholdelse og de konsekvenser den vil få for os som gennemførelsesvejledere.
Samme dag, som kurset startede var der høring om lovforslaget på Christiansborg. Det er nu vigtigere
end nogensinde før at holde fast i samarbejdet mellem regionerne.
På de regionalmøder, der har været afholdt i dette kalenderår, er der blevet opfordret til, at man i
regionerne arbejder på at få lavet nogle klare bud på, hvad det er for et arbejde vi som studievejledere
laver. Det vil være et meget brugbart redskab for den enkelte i forhold til de forhandlinger, der vil
komme til at foregå rundt omkring på skolerne, når fremtidens fastholdelsesindsats skal diskuteres.
Det blev på mødet besluttet fortsat at lave regionalkurser med nogenlunde samme indhold. Der har
således d. 28/9 været afholdt regionalmøde i Haderslev med fokus på unge med Asbergers syndrom.
Desuden blev studievejledningens fremtid diskuteret. Øvrige regionalmøder vil blive afholdt og
annonceret senere på skoleåret.
Der var blandt de fremmødte regionsrepræsentanter stemning for at arbejde for en fusion med de øvrige
gennemførelsesvejledere.
Nyborg Strand.
Der er i år godt 160 deltagere og der er repræsentanter fra alle foreninger. Ud over et meget spændende
program, synes vi da selv, vil diskussionerne på sektormøderne komme til bl.a at handle om fusion med
de øvrige gennemførelsesvejledere / fastholdere. Vi slutter også i år af med at afholde en paneldebat
under emnet ”National standard og professionalisme i den fremtidige fastholdelsesforpligtelse. Der vil i
panelet være repræsentanter for UVM, GL, rektorerne, DGS og Studievejlederforeningen
Kassereren.
Samarbejdet med LMFK startede i august 2009. Aftalen går på at LMFK varetager opkrævning af
kontingent og deltagergebyr ved regionalkurser. Foreningens kasserer varetager fortsat kontakten til
medlemmer, indmeldelse og udmeldelse af medlemmer, betaling af honorar til kursusledere og
oplægsholdere ved regionalkurser og Nyborgkonferencen, betaling af diverse regninger og daglig drift
for bestyrelsesarbejdet. Starten af samarbejdet med LMFK var ret problemfyldt, men det så ud til at
stabilisere sig ved årsskiftet. Desværre opstod der interne problemer i LMFK i begyndelsen af 2010,
som bevirkede at den ansvarlige for vores regnskab forlod sit job. Vi har således måttet starte næsten
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forfra henover sommerferien, hvilket forklarer at oprydningen i medlemsskaren først er sket i løbet af
august og september. Vi har fået slettet restanter af medlemslisten, så listen nu kun består af
medlemmer, der har betalt kontingent for 2010/11. Endnu engang ser kassereren frem til at samarbejdet
kommer til at fungere og bliver en reel aflastning for kassererarbejdet i foreningen. Foreningen betaler
nemlig et årligt gebyr pr. medlem og betaler løbende for bogføring og indkrævning af deltagergebyr
ved regionalkurser. Denne betaling skulle gerne fremover stemme overens med den aflastning vi får.
VejlederNyt og Hjemmeside.
VejlederNyt udkom i marts 2010 som et ret fyldigt nummer med flere artikler end vanligt. Bestyrelsen
og redaktøren (Peter Funch) var godt tilfredse med at kunne sende dette nummer ud som det sidste i
rækken af blade. Peter Funch er holdt op som redaktør, men I bestyrelsen er der stemning for at lave
endnu et nummer, men det kræver nogen vil være med til at lave arbejdet.
Med indførelsen af Ungepakke 2 står Studievejledningen i et vadested. Det er op til skolernes ledelser
at definere hvilke af de opgaver der hidtil har hørt til vores arbejde, der skal videreføres i
fastholdelsesarbejdet på skolerne. Vi ser derfor et behov for et blad med indlæg og artikler, der kan
beskrive de udfordringer og opgaver, vi erfaringsmæssigt ved skal og bør løses for at målet med 95%
unge gennem en ungdomsuddannelse skal nås. Hvis der er opbakning til det, og det lykkes at skaffe
bidragsydere, vil der altså komme endnu et blad til inspiration og udvikling af god vejlederpraksis.
Nyhedsbreve: Vi har nu en velfungerende mail-liste over foreningens medlemmer, så det er nemt og
hurtigt at komme i kontakt med medlemmerne. De seneste måneder er der jævnligt udsendt
nyhedsbreve med oversigt over begivenheder af interesse for medlemmerne. Den respons
Nyhedsbrevene har medført er tegn på at nyhedsbrevene opfylder et behov om information hos
medlemmerne, og det er også planen fortsat at udsende sådanne nyhedsbreve. Fremover bliver de
mærket måned og år og lagt som pdf-filer på hjemmesiden under punktet VejlederNyt.
Hjemmesiden: www.emu.dk/gym/fag/ue bibeholdes 1 år mere, men den er dyr, og det tages op i
forbindelse med sammenlægningen af foreningerne, hvordan fremtiden skal se ud på dette område.
Sidste års ønske om mere brug af hjemmesiden og udsending af Nyhedsbreve har Karen Margrethe
sørget for, men det er et stort arbejde. Studievejledersiden på EMU er fortsat under forandring. På
siderne om foreningen er det først og fremmest siderne Nyt fra bestyrelsen og VejlederNyt der bringer
nyt. Temasiderne med faglig inspiration er under udvikling og det samme gælder siden med
Efteruddannelse. På disse sider vil medlemmer og andre interesserede fremover kunne finde nye
materialer og debatindlæg om vejledningen rundt i landet. Med andre ord skal hjemmesiden, både de
faglige sider og foreningssiderne , også fremover bidrage til den nødvendige videndeling. Bloggen er
ment som et debatforum og alle er velkomne til at bidrage til debatten. Den nuværende web-redaktør
fortsætter et år endnu, men vil meget gerne finde en afløser inden for overskuelig tid.
Fremtiden.
Nu, hvor ”ungepakken” er en realitet må vi se i øjnene at kampen må fortsætte. Vi må vi forvente at
midlerne til vejledningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser efter OK 11 skal kæmpes hjem på den
enkelte skole. På nogle skoler kan man allerede se nye forslag til fastholdelse dukke op. På trods af en
stor indsats fra alle jer vejledere og stor støtte fra eleverne, er det ikke gået op for beslutningstagerne, at
der findes rigtigt mange elever også indenfor vores system, der IKKE er resursestærke.
Karen Margrethe og Hanne-Grete
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