Center Sydjyllands vejledere

Studievalg Danmark
Studievalg Danmark blev oprettet i 2004
og består af 7 vejledningscentre rundt
om i landet.
Studievalg hører under Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Studievalg vejleder elever i gymnasiale
uddannelser, elever i erhvervsuddannelser og voksne, der overvejer ny uddannelse eller efter-/videreuddannelse.
Center Sydjylland har base i Kolding,
men vejledningen foregår lokalt – på
alle ungdomsuddannelser i hele det
sydjyske område, på det lokale jobcenter, bibliotek eller lignende.

Se hvilken vejleder, der er tilknyttet din
søns/datters skole på
www.studievalg.dk/sydjylland
Han/hun kan booke tid til samtale med
sin vejleder via
www.bookstudievalgsyd.dk
Kontakt os gerne på mail, sms eller
telefonisk – læg en besked, så ringer vi
tilbage.

Videregående uddannelse?

Spørg Studievalg
Danmark

Center Sydjylland
- vi er lige i nærheden

Studievalg Danmark

Studievalg – hvad og hvornår

Med et eksamensbevis fra en gymnasial
uddannelse i hånden har din søn/datter
adgang til at søge ind på de videregående
uddannelser.

I løbet af de to eller tre år på den
gymnasiale uddannelse vil din søn/datter
møde Studievalg flere gange til vejledning
sammen med klassen.

Studievalgs opgave er at hjælpe unge på
vej i uddannelse og karriere.

Eleverne kommer til at arbejde med uddannelsessystemet, adgangskrav og ug.dk
i sammenhæng med valg af studieretning,
fagpakke og valgfag.

Studievalg vejleder også gerne eleverne
efter deres gymnasiale eksamen.
Vejledning om uddannelsesvalg er både
undervisning, information, øvelser, refleksion, gruppearbejde, samtaler og meget
mere.
Vi er professionelle, uddannede vejledere
og vores vejledning er uvildig, institutionsuafhængig og, hvis det ønskes, anonym.
Vi tilbyder ekstra hjælp til elever, der er
særligt udfordrede i forhold til uddannelse
og karriere. F.eks. hvis det at tage en
videregående uddannelse er nyt i familien,
hvis eleven har urealistiske forestillinger
om, hvad han/hun kan, eller hvis eleven er
meget i tvivl om fremtiden.

Karriere og karrierelæring er også temaer,
som eleverne vil møde undervejs i deres
gymnasiale uddannelse.
Desuden skal de reflektere over deres
egne tanker og idéer ift. valgmuligheder,
faglige og personlige styrker samt motivation for uddannelse.
I sidste del af deres gymnasiale uddannelse vil vi fortælle dem om ansøgningsstrategier og optagelsesregler.
Herudover kan din søn/datter booke tid
til individuel vejledning på gymnasiet hos
Studievalgs vejleder. Han/hun kan også
ringe eller sende en sms.
Der vil komme tilbud om at deltage i
forskellige workshops om fx tvivl, plan B,
sabbat, uddannelse i udlandet og
motiveret ansøgning.
Din søn/datter har mulighed for at besøge
uddannelserne via f.eks. Studiepraktik,
Studerende for en dag eller Åbent Hus.
Det er din søn/datters eget ansvar
at tage imod tilbud om vejledning og
selv være opsøgende!

Gode råd til forældre
• Lad din søn/datter selv træffe valg
om uddannelse og karriere
• Hjælp på vej ved at stille åbne
spørgsmål og lyt!
• Skriv evt. nøgleordene ned
• Undersøg på ug.dk sammen, evt.
ud fra nøgleordene
• Giv ikke løsninger, men gerne idéer til
hvor og hvordan en løsning kan findes
• Henvis gerne til Studievalg
Forslag til spørgsmål:
Hvilke jobs og uddannelser har du
overvejet?
Hvad er det i jobbet eller uddannelsen,
du synes er interessant?
Hvilke uddannelser kunne være spændende alternativer?
Skriv 3 styrker, som du oplever, din søn/
datter har som menneske og del dem
med din søn/datter:
1.

2.

3.

