Handelsskolernes forening af studievejledere

27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under
navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF. Denne hjemmeside vil blive nedlagt i starten af
2013, se fremover www.uuvf.dk.

21/3-12: Her er nyt om fusionen af vejlederforeningen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

2/9-11: Se programmet for vejlederkonferencen Nyborg Strand i november her.

22/8-11: Næste generalforsamling er 16/11 2011 på Nyborg Strand (der er et særligt punkt med på
generalforsamling)

25/11-10: Her er årsberetningen fra 2009. Vedtaget på generalforsamlingen 2/11 2010. Endvidere kan dias
fra vejlederkonferencen i november 2010 i Nyborg findes her. Slutteligt kan referatet fra
Generalforsamlingen ses her.

24/11-10: Her er et forslag til udvikling af studievejledningen fra Roskilde Handelsskole.

12/9-10: Vi har tidligere udsendt Nyborgprogrammet med posten, jeg håber I har fået det. I kan downloade
det her. I bestyrelsen arbejder vi fortsat på fusion med de øvrige fastholdelsesvejlederforeninger.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes i næste uge til alle medlemmer. Der er generalforsamling d.
2/11 om aftenen på Nyborg Strand. Eventuel fusion er udskudt til foråret 2011.

1/7-10: Bestyrelsen arbejder nu omkring en fusion med gymnasiets og teknisk skoles vejlederforeninger
allerede til november 2010. Vi har holdt et møde og har planlagt det næste møde til d.28/6.

Lone Mejling har sammen med repræsentanter fra teknisk skole og gymnasiet haft foretræde for
Folketingets Uddannelsesudvalg omkring de foreslåede ændringer for vejledningen. Vi argumenterede
naturligvis for at beholde vejledningen på ungdomsuddannelserne.

Vi har lavet høringssvar omkring det nye lovforslag.

I skrivende stund ser det ud til, at kravet om diplomuddannelse i vejledning bevares for
ungdomsuddannelserne.
Endelig deltog Janne Mikkonen d.15/6 i et møde omkring vejledning i Undervisningsministeriet.

Janne Mikkonen træder ud af bestyrelsen, da hun er blevet pædagogisk inspektør på handelsskolen i
Helsingør. Lone Stærke træder ud af bestyrelsen, da hun til næste år har valgt ikke at være vejleder.

19/2-10: Invitation til høring d. 22. marts på Christiansborg om fremtidens vejledningen på
ungdomsuddannelserne. Klik her for tilmelding, som skal ske senest 5. marts.

19/2-10: Studiebesøg til udlandet kan søges nu

En uges studiebesøg i et andet land, arrangeret af eksperter i landet, kan give ny inspiration til eget arbejde
og adgang til et europæisk netværk med kolleger fra mange andre lande.

Kataloget over Studiebesøg i udlandet i 2010- 2011 omfatter en lang række temaer, som kunne være
interessante for danske vejledere og ledere af vejledningscentre. Hvis man ønsker at finde et besøg om
livslang vejledning, skal man søge således i kataloget:

Under Category Themes: Vælg: "Implementing common European tools ...."
Under Topics: Vælg: "Guidance for Lifelong Learning ...."

Men man kan også søge på mange andre relevante emner i kataloget - vær opmærksom på arbejdssproget.

Der er ansøgningsfrist: Onsdag den 31. marts 2010.

Læs mere her: http://www.iu.dk/nyheder/kort-nyt/ansoegning-til-studiebesoeg

16/1-10: Her kan du læse referat af generalforsamlingen i 2009 og bestyrelsens beretning for 2009.

10/6-09: Her er programmet for den fælles gennemførselsvejlederkonference i Nyborg.

21/4-09: Her er en rapportage fra Lone Mejlings studietur til Irland.

2/3-09: Her er et tilbud om mulighederne for at fastholde elever med psykiske problemer.

25/10-08: Du kan læse de to oplægsholdere fra Vejle Seminariets slides her og her.

Læs endvidere referat fra seminariet her.

Her kan du læse om tilbud om udenlandsophold for studievejledere.

15/8-08: Her er nyt fra Jørgen Brock - undervisningsministeriet i forbindelse med besøget i uvm på
vejlederkonferencen d.1/11.

Til sidst: Her er formandens årsberetning fra 2006.

24/8-07: Du kan læse sammentællingen på foreningens spørgeskemaundersøgelse her.

26/6-07: Her er en opfordring til at blive medlem af bestyrelsen eller skaffe medlemmer til bestyrelsen.

Skaf flere medlemmer

Bestyrelsen opfordrer til, at nuværende medlemmer gør en indsats på deres handelsskole blandt ikkemedlemmer for at opfordre potentielle ikke-medlemmer til at melde sig ind i foreningen. En høj
organisationsprocent er med til at understøtte foreningens synspunkter, og sammenhold gør stærk. Man
kan lettest melde sig ind her på hjemmesiden.

11/3-07: Her er foreningens høringssvar omkring den nye vejlederlov.

Bestyrelsen har planlagt årets vejledertræf til d. 1. og 2. november. Det bliver i DGI byen i København. D. 1
november har vi planlagt besøg i undervisningsministeriets vejledningskontor. Om eftermiddagen overvejer
vi besøg i / besøg af integrationsministeriet eller en oplægsholder. D. 2. november skal vi til Malmø for at
besøge deres vejledningscenter med rundvisning. Gode ideer til eftermiddag d. 1. modtages gerne til
lmmejdk@hotmail.com Der er generalforsamling om aftenen d. 1. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

29/10-06: Jeg har modtaget flg. noter fra Lise Lund, du kan læse dem her (Side 1, Side 2)

Bestyrelsen har modtaget ”Edderkoppen” til anmeldelse. Du kan læse en kort anmeldelse her.

10/10-06: Her følger diverse referater fra studievejledertræffet i Middelfart d. 5-6 oktober 2006. Du kan
læse referatet fra Lise Lunds oplæg her. Referat fra Middelfart kommune kan læses her. Praktiske
oplysninger om mangfoldighedsoplægget kan læses her. Endelig dagsorden og referat af
generalforsamlingen her og her.

Formandens beretning 2005 kan læses her.

3/6 -06 :

Bestyrelsen har fået hæftet "Uddannelser i Danmark 2005" til anmeldelse fra Studie og Erhverv. Hæftet
koster 468 kr. inkl.moms for 25 stk. Ideen med et hæfte der gennemgår alle ungdomsuddannelser er god,

det kan være rart som vejleder at sidde med en folder, når man skal gennemgå forskellige uddannelser.
Problemet er bare, at oplysningerne hurtigt forældes, så hæftet skal løbende revideres, og man skal hele
tiden købe nye udgiver.
I det omtalte hæfte er der en række fejl, der gør at jeg ikke kan anbefale det. På side 5 kan man i oversigten
se, at EGU giver adgang til KVU, for udeforstående ser det ud som om bestemte gymnasiale uddannelser
giver adgang til henholdsvis KVU, MVU og LLU. På side 19 fremgår det at 1+3 modellen stadig er en
mulighed på HG. På s.19 står at et af områdefagene hedder Sprog og kultur selv om det er ændret til Sprog,
kultur og international handel. Det fremgår ligeledes at alle skoler tilbyder regning/matamatik som valgfag,
det gør min skole ikke. Jeg har koncentreret mig om det område, jeg kender til og fundet en del fejl.

13/11-05 : I forbindelse med foredraget om den motiverende samtale kan du se på hjemmesiden
www.goda.dk.

30/8-05 : Her kan du læse FUE’s udkast til nye etikretningslinjer. Klik her.

Bestyrelsen har drøftet nyt udkast til etik i vejledningen og har sendt høringssvar til FUE.

Links for vejledere:

http://www.fue.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.guidenet.org/
http://www.linksbuketten.dk/
http://www.uvm.dk/

