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Mandag d. 27.september:

Flere – men for få – danske studerende på 
studieophold i udlandet 
Flere studerende tager på studieophold i udlandet, viser 
den årlige statistik for studentermobilitet. 

”Det er positivt, om end stigningen er beskeden. Vi har 
brug for langt flere unge danskere med international 
forståelse, erfaring og udsyn”, siger videnskabsminister 
Charlotte Sahl-Madsen 



Alt for få tager en praktikplads i udlandet

Alene i Nordtyskland er der 1.700 ledige pladser 

Selvom der er ledige praktikpladser i udlandet, tager kun knap tre 
procent af de danske elever på erhvervsuddannelserne deres praktik i 

udlandet.

Til sammenligning tager 29 procent af de studerende på en lang 
videregående uddannelse et studieophold i udlandet.

Laurids Jürgensen, projektleder ved støtteordningen Praktik I 
Udlandet (PIU) forklarer: "Når vi ikke sender flere af sted, skyldes det 

i høj grad, at selv om erhvervsskolerne er meget positive over for 
mulighederne, har de generelt svært ved at finde ressourcer til at gå 

mere aktivt ind og motivere og oplyse eleverne".

Kilde: Agenda, 4. november 2010, 



Styrelsen for International 
Uddannelse

 Ca. 100 ansatte
 Skal fremme den internationale dimension i 

uddannelserne.
 EU-programmer o. a. (100 mill. kr. årligt)
 Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer
 Markedsføring og information
 www.iu.dk

http://www.iu.dk/�


1. EU og Vejledning (politik)
2. Euroguidance (det europæiske netværk for vejledning)
3. Internationale muligheder for de unge
4. Internationale muligheder for vejledere
5. Internationale netværk og yderligere info



1) EU og vejledning.
Dansk vejledningspolitik med internationalt aftryk

 Vejledning på den politiske agenda (EU, OECD, ILO, 
Danmark)

 Lifelong Learning – Lifelong Guidance
 Håndbøger og referenceværktøjer
 Dansk vejledningsreform

- Tog i vidt omfang højde for OECD-anbefalinger
- Lever i vidt omfang op til EU-resolution om vejledning

 ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network 
www.elgpn.eu  her

http://www.elgpn.eu/�


EU og Livslang Vejledning

Ingen livslang læring uden livslang vejledning

Vejledning får stadigt større fokus fra medlemslandene og 
Kommissionen:

EU-resolution i 2004 (Irland)

EU-resolution i 2008 (Frankrig)



EU resolution november 2008

Rådsbeslutning om bedre integration af livslang vejledning 
i strategierne for livslang læring:

4 Prioritetsområder

1. Fremme evnen til selv at orientere sig gennem hele livet
2. Lette adgangen til vejledning for alle borgere
3. Udvikle kvalitetssikringen af vejledningen
4. Fremme ko-ordineringen af og samarbejdet mellem de 

forskellige aktører på nationalt, regionalt og lokalt plan



2) 
Euroguidance 
Netværket 
i 32 lande



Euroguidance-netværket
 Første centre etableret i 1992
 I dag: ca. 65 centre 
 Støttet af EU-midler (Programmet for Livslang Læring)
 Hovedformål:

Fremme mobilitet i Europa gennem vejledere 
Formidle information om vejledningsordninger, -systemer 
og -metoder
Bidrage til udvikling af netværk og samarbejde blandt 
vejledere i Europa.



Euroguidance informationsformidling 

På internettet
 Om Euroguidance på www.iu.dk: 

www.iu.dk/euroguidance her


 Netværkets fælles site med bl.a. en 
projektdatabase og oversigter over landenes 
vejledningssystemer: www.euroguidance.net

 her
 Ploteus – EU’s Uddannelsesportal: 
 www.ec.europa.eu/ploteus/  her

http://www.iu.dk/euroguidance�
http://www.euroguidance.net/�
http://ec.europa.eu/ploteus/�


Euroguidance informationsformidling 

Trykte publikationer
 Pjecer, håndbøger, artikler, m.v. på dansk og 

engelsk
Et par eksempler:
 Katalog over Europæiske
 Voksenvejledningsprojekter

 Guidance in Education
 The Danish Education System
 Grænseløs vejledning (Web Publikation)
 Håndbog for beslutningstagere



3)Internationale muligheder for 
de unge (information)

 www.udiverden.dk her (for de unge!)
 www.eures.dk her (jobmuligheder i udlandet)
 www.gribverden.dk  her– NY kampagne og hjemmeside

 Dokumentation af kvalifikationer: www.europass.dk her

http://www.udiverden.dk/�
http://www.eures.dk/�
http://www.gribverden.dk/�
http://www.europass.dk/�


Internationale muligheder for de 
unge (finansiering)
Kan søges af den unge selv:
 10.000 kr. puljen – for unge under 18 år
 PIU – Praktik i udlandet (evt. med en PIU-koordinator)

 Europa Frivillig (volontørophold) 

Skal søges af institutioner:
 Folkeskole og gymnasium: Comenius og Nordplus
 EUD: Leonardo, PIU og Nordplus
 DVU: Erasmus og Nordplus
 Almen voksenudd: Grundtvig og Nordplus



EUs Handlingsprogram for Livslang Læring 2007-2013 

Comenius
Grundskole, 
gymnasium

Erasmus
Videregående 
uddannelse

Leonardo da Vinci
Erhvervsuddannelse, 
Kompetenceudvikling i
arbejdslivet

Tværgående program
Her indgår: Europass, Euroguidance og Programmet for Studiebesøg

Jean Monnet programmet
Tre nøgleaktiviteter: Jean Monnet Action, europæiske organisationer, 

europæiske sammenslutninger

Grundtvig
Voksenuddannelse



4) Internationale muligheder for 
vejledere
 Efteruddannelse, praktik, job-shadowing, læringsophold
 Samarbejdsprojekter
 Forskellige muligheder for vejledere fra forskellige 

sektorer
 Se ”Vejleder-faktaarket”

OBS:
 Oftest 5 fulde arbejdsdage
 Ikke tilskud til at 20 danske vejledere tager 1 uge afsted 

sammen
 Involver gerne flere institutioner i en ansøgning



What’s in it for you?

 Ny inspiration
 Nye metoder
 Faglige diskussioner
 Refleksion over egen vejledningspraksis
 Blive bedre til at vejlede om ”det internationale”
 Kompetenceudvikling



Comenius efteruddannelse 

For undervisere og vejledere på skole-
området (også EUD)

 Kurser, konferencer og praktikophold
 Kurser: Comenius/Grundtvig-katalog, 

internet, ambassader, fagblade
 Kriterier: europæisk profil og udbytte for 

både skole og deltager
 1-6 ugers varighed
 Tilskud til rejse, ophold og kursusgebyr



Comenius andre aktiviteter

 Skolepartnerskaber
 Comenius Regio – m. kommuner
 Assistent-ordningen
 Forberedende besøg og kontaktseminarer
 Individuel elevudveksling

 www.iu.dk/comenius her

http://www.iu.dk/comenius�


Comenius efteruddannelse

3 ansøgningsrunder i 2011
 14. januar 2011
 29. april 2011
 16. september 2011
 Informationsmøde 2. december i Odense
 www.iu.dk/comenius her

http://www.iu.dk/comenius�


Nordplus Junior

Nordisk/baltisk samarbejde mellem grundskoler 
og ungdomsuddannelser:

Ansøgningsfrist 31. marts 2011



Studiebesøg 

 Studiebesøg f. uddannelseseksperter og vejledere: 

1 årligt katalog – 2 frister
www.iu.dk/studiebesoeg og her

Ansøgningsfrister i 2011:
31. Marts 2011
14. Oktober 2011

http://nyheder.iu.dk/�


Leonardo efteruddannelse 

For undervisere og vejledere der arbejder 
med erhvervsuddannelserne

 Uddannelses- og praktikophold i udlandet
 1-6 ugers varighed
 Tilskud til rejse, ophold og kursusgebyr

Ansøgningsfrist: 4. februar 2011



Leonardo andre aktiviteter 

Partnerskabsprojekter
Ansøgningsfrist: 21. februar 2011

Vidensudviklingsprojekter:
Ansøgningsfrist: 28. februar 2011



Leonardo Informationsmøder

Efteruddannelse:
22. november i København 
23. november i Århus

Partnerskabsprojekter og 
Vidensudviklingsprojekter:
30. November i København



Academia
Et europæisk netværk for vejledere med tilskud fra EU’s 
Leonardo-program.
19 lande deltager, og der udbydes hvert år studieture i alle 
lande. Søges i efteråret.
www.academia-europe.eu her

Koordinator i Danmark:
Lone Nordskov Nielsen
VIA University College 
Skejbyvej 15 DK-8240 Risskov 
+45 87 38 83 44 
LONI@VIAUC.dk

http://www.academia-europe.eu/index/�


Leonardo-projekter godkendt i 2009

TEC, Teknisk Erhvervsskole Center
Kontakt: Steen Nilsson
Tlf: 38177000, e-mail: sn@tec.dk 
Bevilget: 14.400 euro til12 vejledere på ophold i 
Finland og Irland i 1 uge.

UU-Sjælsø
Kontakt: Claudia Dose, Tlf: 45662090, e-mail: 
claudiadose@uu-sjaelsoe.dk 
Bevilget: 20.800 euro til16 vejledere på ophold i 
Estland og Tyskland i 1 uge



Leonardo-projekter godkendt i 2009

UU-København
Kontakt: John Vinter Knudsen, Tlf: 39207500, e-mail: 
jvk@buf.kk.dk 
Bevilget: 17.200 euro til 11 vejledere på ophold i 
England i 1-2 uger

SOSU Nykøbing
Kontakt: Hanne Stilling, Tlf: 54853800, e-mail: 
hs@sosunyk.dk
Bevilget: 13.400 euro til 10 lærere og vejledere på 
ophold i Ungarn i 1 uge



Europæiske samarbejdsprojekter

Eksempler på projekter af relevans for vejledere:
 GuidanceMerger: udvikling af værktøjer og metoder til 

brug for vejledning af beskæftigede  
www.guidancemerger.org

 EuroguideVAL: accreditation of prior learning 
www.euroguideval.org

 MEVOC: online værktøjer mhp. kvalitetssikring og -
udvikling i vejledningen www.mevoc.net

 Ariadne: retningslinjer for internet-baseret vejledning 
www.ariadneproject.org

http://www.guidancemerger.org/�
http://www.euroguideval.org/�
http://www.mevoc.net/�
http://www.ariadneproject.org/�


5) Internationale netværk m.v. (I)

 IAEVG: International Association for Educational and         
Vocational Guidance www.iaevg.org

 Nyhedsbrev og fagligt tidsskrift
 Konferencer
 Etiske retningslinjer

 NFSY: Nordisk Forbund for Uddannelses- og 
Erhvervsvejledning www.nfsy.org

 NVL: Nordisk Netværk for Voksnes Læring 
www.nordvux.net

http://www.iaevg.org/�
http://www.nfsy.org/�
http://www.nordvux.net/�


Internationale netværk m.v. (II)

 EGCRF: European Guidance & Counselling Research 
Forum www.guidance-europe.org

 ICCDPP: International Centre for Career Development 
and Public Policy: www.iccdpp.org

 Cedefops vejledningssider: www.trainingvillage.gr
 (vælg ”Guidance” i venstremenuen)

http://www.guidance-europe.org/�
http://www.iccdpp.org/�
http://www.trainingvillage.gr/�


Hvor kan I ellers holde jer ajour?

 VidensCenter for Vejledning vejledningsviden.dk her
 mobilitetsværktøjskasse for vejledere
 nyhedsabonnement (også om fx internationale 

konferencer)
 artikler fra det store udland

 Information på engelsk om dansk vejledning
 www.eng.uvm.dk og www.iu.dk/euroguidance

 Video på engelsk om det danske uddannelsessystem
 eng.uvm.dk her

http://www.ug.dk/FlereOmraader/videnscenter.aspx�
http://www.eng.uvm.dk/�
http://www.iu.dk/euroguidance�
http://eng.uvm.dk/Uddannelse/General/Presentation film.aspx�
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