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Årsberetning 2011 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 konsekvenserne af gennemførelsen af ”Ungepakken”. Også inspirationen til dette
års møde på Nyborg Strand er inspireret af dette.
Konsekvensen er jo maget kort sagt at vi er skrevet ud af gymnasiet. På trods af ihærdigt
arbejde op til lovens gennemførelse lykkedes det ikke at få et krav om uddannede vejledere med
i en bekendtgørelse. Det eneste, der nu kræves er, at det, hvis det er vejledning der foregår,
skal være en vejleder, der taler med den unge. Hvorvidt det vi laver på skolerne er vejledning
eller fastholdelse er i langt de fleste tilfælde et spørgsmål om definition. Resultatet er, at man
altid kan komme uden om kravet om uddannelse, hvis det er det man vil.
Umiddelbart før jul 2010 rettede bestyrelsen henvendelse til rektorforeningen for at få en
fornemmelse af, hvor rektorerne stod i forhold til studievejledningens bevarelse. Henvendelsen
resulterede i et møde, hvor det lå klart, at i al fald formanden for rektorforeningen ikke havde
nogen intentioner om at nedlægge vejledningen. Men da foreningen jo ikke kan udstede ordre, er
det jo ikke det samme, som at alle rektorer har den holdning.
Bestyrelsen blev opfordret til at deltage i arbejdet med at udarbejde et idekatalog, som skulle
rundsendes til alle landets gymnasier, hf og VUC-skoler. Det var et spændende arbejde og
resultatet lå færdig i foråret 2011 og har titlen: Fokus på fastholdelse –ideer til
fastholdelsesindsatser på de almen gymnasier og hf -Idekatalog.
I foråret 2011 deltog vi ligeledes i et arbejde med at forme en E-vejledning til folkeskolens
ældste klasser. Det var vigtigt, at vi var der med vores viden om ungdomsuddannelserne, da det
firma(Schultz), der var sat til at udarbejde sitet havde en meget begrænset viden. Der var
blevet tale om mange fejlagtige oplysninger, hvis ikke vi havde grebet ind.
Rundt omkring på skolerne er der blevet arbejdet hårdt for at bevare studievejledningen og for
at bevare timerne til studievejledning. Vi har i foreningen fået tilsendt flere skolers
timetildelinger, og de ligger på hjemmesiden til inspiration.
På langt de fleste skoler, er vejledningen i en eller anden form blevet fastholdt, og det er jo
dejligt. Men desværre har vi også erfaret, at rektorerne mange steder har skåret i timetallet. I
mange tilfælde er der ikke skåret i arbejdsopgaverne, og da studievejledning er meget vanskelig
at sætte præcist timeforbrug på, ser vi i bestyrelsen dette som et meget stort problem. Det er
vores opfattelse, at der mange steder i endnu højere grad end tidligere er tale om
gratisarbejde. Vi kan ikke opfordre nok til at få defineret arbejdsopgaverne, få sat timer på og
få tillidsmanden involveret i de forhandlinger, der skal foregå på skolen.
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FUE
Sidste år fortalte vi på generalforsamlingen, at der var forslag om at FUE skule nedlægges.
Dette forslag blev nedstemt, og der nedsattes en arbejdsgruppe, der har arbejdet med FUE’s
fremtid. Det er blevet til et FUE med en fladere struktur og altså ikke i samme grad som før en
politisk organisation.

Samarbejde med FUETS og Handelsskolernes forening for vejledere.
På sidste års generalforsamling fik vi af de fremmødte grønt lys til at arbejde videre med en
fusion mellem Vores forening, Handelsskolernes forening for vejledere, FUETS og vejlederne fra
SOSU. Vi er i løbet af året blevet mere og mere sikre på, at en fusion er det eneste rigtige, når
vi ønsker at holde fast i vejledningsindsatsen på ungdomsuddannelserne. De tre førstnævnte
foreninger var sidste år helt klar til en fusion, mens SOSU ikke lige nu føler sig klar til det. De
har dog deltaget på sidelinjen, og det er vores opfattelse, at de senere vil tilslutte sig.
Vi har i løbet af året arbejdet videre med fusionen, og dette arbejde resulterede i et sæt nye
vedtægter for de fusionerede foreninger. Den forening, som vi håber her på generalforsamlingen
at få opbakning til hedder: ”Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening”. Vedtægterne er udsendt
og ligger på hjemmesiden, og forslaget er til afstemning under ”indkomne forslag”. Det er
tanken, at de tre foreninger stadig skal have en fungerende bestyrelse, som så sender
repræsentanter til en hovedbestyrelse. Allerede på sidste års generalforsamling, var der stor
opbakning til denne fusion, så bestyrelsen opfordrer til, at vi stemmer for den nye forening.
Regionerne.
I marts 2011 afholdt vi et vellykket kursus for regionsrepræsentanterne.
Inspirationsmødet blev afholdt d. 31/3 Desværre var ikke alle regionsrepræsentanterne i

stand til at møde op, men det er svært at finde egnede tidspunkter når alles kalendere
er rigeligt fyldt op. Formålet med mødet er input til bestyrelsen fra regionerne og
drøftelse af den aktuelle situation for studievejlederne.
Siden sidste generalforsamling er der blevet afholdt regionalkurser mange steder. I år
har regionerne ikke i lighed med sidste år benyttet sig af et fælles tema, men flere
spændende emner har været på banen.
I Odense afholdtes et kursus om CFT (Compassion Focused Therapy) som bygger videre
på kognitiv terapi.
I Holstebro et kursus med fokus på: ”Unge med en diagnose” Hvordan hjælper vi dem
bedst muligt gennem en ungdomsuddannelse?
I Århus et kursus med fokus på ensomme unge.

3	
  
	
  
I forbindelse med alle kurser har der været diskussion af vejledningens status på
regionens uddannelser.
Der planlægges et regionalkursus på Sjælland i foråret 2012. Annoncering med emne, tid
og sted følger.
Nyborg Strand.
Der er i år ca 200 deltagere og der er repræsentanter fra alle foreninger. Deltagerantallet er
højere end sidste år, og der har været oprettet venteliste.
Ud over et meget spændende program, synes vi da selv, vil diskussionerne på sektormøderne
komme til bl.a at handle om fastholdelsesindsatsen og de nye udfordringer i vejlederarbejdet.
Efter sektormøderne vil der være paneldebat med repræsentanter fra , rektorforeningen, DGS,
GL, regeringen og foreningernes bestyrelser.

Kassereren:
Samarbejdet med LMFK har fungeret udmærket i det forløbne år. Vi er ved at få
ryddet op i medlemslisten, så kun aktive medlemmer er med i kartoteket. Det er fortsat
vigtigt, at ændring af arbejdssted, bopæl, telefonnummer og/eller e-mailadresse
meddeles til kassereren, så kontingentopkrævning og andre henvendelser når frem til
den rigtige person.
Fordelingen af kassererjobbet er fortsat, 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.
Kassererjobbet står over for store forandringer, efter den forventede fusion med de
andre foreninger.

Nyhedsbreve erstatter VejlederNyt:
Det har ikke været muligt at finde en redaktørgruppe til VejlederNyt, og bestyrelsen
har derfor besluttet at droppe udgivelsen. Begrundelsen for denne beslutning er, at vi nu
udsender Nyhedsbreve jævnligt. Vi har en velfungerende mail-liste over foreningens
medlemmer, som gør det nemt og hurtigt at komme i kontakt med medlemmerne. Det
seneste år er der jævnligt udsendt nyhedsbreve med oversigt over begivenheder og
informationer af interesse for medlemmerne. Den positive respons på Nyhedsbrevene
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viser, at de opfylder et vigtigt behov for information hos medlemmerne, og det er også
planen fortsat at udsende sådanne nyhedsbreve. Nyhedsbrevene er mærket måned og år
lagt som pdf-filer på hjemmesiden under punktet VejlederNyt. Hvordan det bliver
fremover, må tiden vise.

Hjemmesiden: www.emu.dk/gym/fag/ue
Studievejledersiden på EMU eksisterer fortsat, men fremtiden for sitet er uvis efter
at foreningen formentlig fusionerer med de øvrige ungdomsuddannelsers
vejlederforeninger. 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. Disse sider lægger op
til faglig debat og idéudveksling, men det forudsætter, at webmasteren får input fra
medlemmerne. I nyhedsbrevet fra oktober lægges op til en debat om, hvad en
hjemmeside skal rumme, og om vi i det hele taget skal have en hjemmeside fremover.
Bloggen er ment som et debatforum, og alle er velkomne til at bidrage til debatten. Den
nuværende web-redaktør bebudede sidste år, at det var på tide at finde en ny redaktør.
Et sådant redaktørskifte falder fint sammen med de andre ændringer, der er på vej i
foreningen.
Vejledningssituationen nu og i fremtiden.
Nu, hvor ”ungepakken” er en realitet, må vi se i øjnene, at kampen må fortsætte. Der har
på mange skoler været kæmpet hårdt for at bevare resursen i vejledningen. GL har
været en god samarbejdspartner, og der har været solid opbakning til
studievejledningen i mange numre af ”Gymnasieskolen”. Det er særdeles vigtigt, at vi
står fast i forhold til timekrav til vejledningen. Vi må bruge hinanden og bringe de gode
eksempler videre på vores hjemmeside og i regionerne. Vi må bruge
tillidsrepræsentanterne rund omkring på skolerne i denne kamp. Så vidt bestyrelsen er
orienteret, er der ingen steder, hvor studievejledningen er blevet nedlagt og opgaverne
overgået til andre, men der er skoler, hvor dele af arbejdet er lagt over på klassernes
team, og hvor der er ansat eksempelvis socialrådgivere til at varetage dele af arbejdet.
Specielt har startsamtalerne mange steder stået for skud.
Vi har mange elever, for hvem den personlige kontakt til og hjælp fra en vejleder er en
forudsætning for at komme igennem en ungdomsuddannelse. Netop derfor er det vigtigt,
vi ikke hutler os igennem med en reduceret timetildeling og dermed nedslides, men
kræver resursen fastholdt, så det gode og vigtige arbejde kan videreføres.
Karen Margrethe og Hanne-Grete.

