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Ta’ et valg

• FORMÅL: At du bliver klogere på dine muligheder og dig selv!

• Uddannelsesmesse og oplæg om forskellige uddannelser

• Arrangeret af de videregående uddannelser (de fleste)

Hvad kan du få ud af Ta’ et valg?



Ta’ et valg
taetvalg.dk

UC Syd – Degnevej 16
torsdag den 19. april kl. 12.05 – 14.30

• Obligatorisk deltagelse – fraværsregistrering!

• Afhentning i bus

• Hvilke spørgsmål vil du søge svar på, når du er på Ta’ et valg?

• Find to - fire uddannelser, du gerne vil høre mere om 

på messen eller til oplæg  

• Tilmeld dig 2 oplæg du gerne vil høre!



Karriere – konkurrence eller rejse?



‘Jeg regner med, at jeg 
bliver forfremmet til 
leder næste år’

‘Min kæreste og jeg 
er efterskolelærere. 
Vi er venner med 
alle eleverne på 
Facebook. Vores 
arbejde er en    
livsform’

‘Jeg skynder 
mig hjem, når 
jeg har fri’

‘Efteruddannelse ved 
siden af jobbet? Det 
er da et privilegium. 
Min MBA forøger min 

personlige 
markedsværdi på 
arbejdsmarkedet’

‘Ud over mit arbejde vil jeg 
have tid til at træne U10 i 
håndbold, være 
skolebestyrelsesmedlem og 
hygge med mine børn, når de 
kommer fra skole.’

‘Jeg arbejder, når 
der er behov for 
det – også i 
weekenden eller i 
ferien. Det har 
jeg det fint med’

Hvad er karriere?

Hvad passer bedst til mig og hvorfor?



4 karrieremønstre 
[i kombination/overlap]

EKSPERT
At blive 
dygtigere, få 
ekspertise og 
specialisere 
sig er det 
vigtigste

LINEÆR
Succes er at 
komme højt i 
hierarkiet og få 
mest mulig 
magt og ansvar

UDVIDENDE
Konstant 
udvidelse af 
viden og 
kompetencer
Skift hvert 5.-10. 
år til relateret 
arbejdsområde

EPISODISK
Projektorienteret
Mange skift i 
jobfunktioner og 
indhold, hvert 2. -4. 
år. Succes er et ‘tag 
selv bord’ af mange 
muligheder



Hvad skal der til for at du kan håndtere din karriere i fremtiden?

Lærings- og udviklings-
kompetencer

Digitale og teknologiske 
kompetencer

Livs- og 
karrierekompetencer

Problemløsning

Kreativitet og innovation

Kritisk tænkning

Kommunikation og 
samarbejde

Tilegnelse og 
håndtering af viden

Digital dannelse

Informations- og 
kommunikations-
teknologiforståelse

Fleksibilitet & 
tilpasningsevne

Initiativ & selvstændighed

Sociale & tværkulturelle
kompetencer

Produktivitet

Ansvarlighed

Lederskab

Fremtidens kompetencer

kilde: p21.org



Master-uddannelse

Diplom-uddannelse

Akademi-
uddannelse

Professions-
bachelor

Erhvervs-akademi

Universitets-
uddannelse

Deltid over 2 
år

Deltid over 
2-3 år

Deltid over 3 
år

3 + 2 år
Fokus på 

teori

3-4 år
Teori og 
praktik

2 år
Teori og 
praktik

Efteruddannelse Videregående udd.



Book workshop eller samtale
på www.bookstudievalgsyd.dk

http://www.bookstudievalgsyd.dk/
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