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1. Kommentarer og bemærkninger til Studievalg-statistik 

På de gymnasiale ungdomsuddannelser under Studievalg Østjylland er tilgangen af elever steget med 7,4 % og 

bestanden af elever med 5,8 % fra 2009 til 2010. 

 

Den kontinuerlige stigning af elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra år til år gør det til en løbende 

udfordring at nå alle i målgruppen på en relevant måde inden for de samme ressourcer. 

Med målet om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, er det nødvendigt, at flere af 

de unge med udvidet behov for vejledning bliver sporet ind på at tage en videregående uddannelse. Det 

kræver, at en større del af vejledningsressourcerne allokeres til disse unge. 

Studievalg Østjylland arbejder målrettet på at understøtte målet om flere i videregående uddannelse og har 

siden starten i 2004 oplevet en støt stigning i antallet af unge, der 15 måneder efter afsluttet gymnasial 

uddannelse, har påbegyndt en videregående uddannelse. I 2003 var dette tal 34% - i 2009, som er senest 

tilgængelige tal, er dette steget til 45%. 

Det samlede antal individuelle vejledninger er i perioden 2009 til 2011 steget fra 18.309 i 2009, 18.602 i 2010 

til 18.647 i 2011. 

Fra 2009 til 2011 har der været en stigning i antallet af personlige vejledninger fra 10.782 i 2009, 11.095 i 

2010 til 11.551 i 2011, for de skriftlige vejledninger var der en stigning fra 2.449 i 2009, 2.730 i 2010 til 2.819 i 

2011, og for de telefoniske vejledninger var der et fald fra 5.078 i 2009, 4.777 i 2010 til 4.277 i 2011.  

Stigningen i antallet af de skriftlige vejledninger og det lille fald i de telefoniske vejledninger i 2011 betyder, at 

eVejledningen ikke har haft den forestillede effekt i reduktionen af henvendelser hos Studievalg Østjylland. 
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I kontaktstatistikken indgår ikke informationsmails og –sms´er, der sendes via Studievalg Østjyllands 

bookingsystem. 

 

2. Lokale brugerundersøgelser og data 

I 2011 har Studievalg Østjylland fået lavet følgende brugerundersøgelser: 

- En kvantitativ undersøgelse af Karrierevalg. 

- En brugerundersøgelse i centret. 

- Fokusguppeundersøgelse af drenge i gymnasierne 
 

Karrierevalg 2011 

På Karrierevalg deltager sidste og næstsidste årgang på de gymnasiale uddannelser, ligesom EUD elever og 

andre interesserede i videregående uddannelse og erhverv har mulighed for at komme. 

Karrierevalg blev afholdt 19. og 20. januar. Der deltog godt 12.000 elever fra de gymnasiale uddannelser. 

Der er 63 forskellige oplæg på arrangementet, hvoraf de 60 er uddannelsesoplæg med både en i arbejde, der 

havde taget uddannelsen, og en person fra uddannelsen. Eleverne kan deltage i 2 oplæg. 

Karrierevalg afholdes sammen med Uddannelse Uden Grænser, hvor virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner har stande, hvor de unge kan få yderligere information dels om virksomhedernes 

vurdering af jobindhold, beskæftigelsesmuligheder og dels om det konkrete indhold i de enkelte videregående 

uddannelser. 

Evalueringen af arrangementet viste bl.a.: 

90 % svarer at deres samlede indtryk af arrangementet er godt eller meget godt. 

81 % har svaret ja til at oplæggene har givet overvejelser om uddannelsesvalget. 

86 % af deltagerne vurderede indholdet af oplæggene til at være godt eller meget godt. 

40 % svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad, og 43 % svarer, at de delvis føler sig bedre rustet til at 
vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet. 

  

Har oplæggene givet dig nogen overvejelser  Føler du dig bedre rustet til at vælge  

om dit uddannelsesvalg? uddannelse efter at have besøgt Karrierevalg  

 og Uddannelse Uden Grænser?      

Ja 
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Nej 
13% 

Ved ikke 
6% 
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høj grad 

12% 

I høj grad 
28% 
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Brugerundersøgelse i centeret 

I starten af 2011 blev der lavet en brugerundersøgelse i centeret i Vestergade. Undersøgelsen er lavet af en 

studerende på sidste år af sociologistudiet på AAU. 

Af respondenterne var 72 % kvinder og 28 % mænd.  

60 % af respondenterne var mellem 19 og 22 år. 

40 % havde sabbat efter studentereksamen og 33% var i gang med videregående uddannelse, hvilket kan 

være forklaringen på, at 33% var blevet student fra et gymnasium uden for Østjylland (19% fra Midt- og 

Vestjylland). 

58 % har hørt om Studievalg fra deres skole, 18 % fra Studievalgs hjemmesider (studievalg.dk og 

studievalgweb.dk) og 16 % fra ug.dk.  

72 % har svaret, at den vejledning de modtager hos Studievalg er vigtig i forhold til deres videre 

uddannelsesforløb. 16 % har svaret, at vejledningen er helt afgørende for deres videre uddannelsesforløb. 

 

En af konklusionerne på undersøgelsen er, ”at det stadig er vigtigt at have et fysisk sted, som centret i 

Vestergade, fordi der netop er en gruppe, der helst vil modtage personlig ansigt til ansigt vejledning. 

Undersøgelsen viser også, at vejledning er meget vigtig og afgørende for brugerne i forhold til deres videre 

uddannelsesforløb.” 

Fokusgruppeundersøgelser af drengene på de gymnasiale uddannelser 

Hvordan får vi drengene med? 

I det forgangne år har vi haft fokus på, hvordan vi via vores vejledningsindsats kan øge drengenes 

overgangsfrekvens til de videregående uddannelser. 

   Vi iværksatte i efteråret 2011 to fokusgruppeinterviews med drenge på andet eller afsluttende år af deres 

gymnasiale uddannelse og talte med dem om deres holdninger til uddannelse og karriere. I den forbindelse 

præsenterede vi forskellige eksempler på Studievalg Østjyllands vejledning, som de kommenterede og 

debatterede. Resultatet af undersøgelsen er, at den vejledning drengene efterspørger som meningsfuld og 

relevant for dem, i hovedtræk er i overensstemmelse med Studievalg Østjyllands eksisterende 

vejledningstilbud. Drengene er blot ikke orienteret mod vejledningstilbuddene endnu, da de henlægger 

0 

20 

40 

60 

P
ro

ce
n

t 

Alder på respondenter  

0 

20 

40 

60 

80 

Ø
st

jy
lla

n
d

 

N
o

rd
jy

lla
n

d
 

M
id

t-
 o

g 
…

 

Sy
d

jy
lla

n
d

 

Fy
n

 

Sj
æ

lla
n

d
 

K
ø

b
en

h
av

n
  

P
ro

ce
n

t 

Student fra... 

0 
20 
40 
60 
80 

P
ro

ce
n

t 
Hvor vigtig er vejledning for det 

videre forløb? 



6 
 

beslutning om og afklaring i forhold til videregående uddannelse til ’sabbatåret’. Drengene er optaget af 

’fremtiden’, men ikke af uddannelse. Som en af interviewpersonerne udtaler, ”når jeg hører nogen sige ’nu 

skal det handler om videregående uddannelse den næste lektion’, så åbner jeg computeren og tjekker min 

facebook.” 

   Dette ansporer os til at teste forskellige formidlingsmæssige og indholdsmæssige ændringer i forhold til at 

vække drengenes interesse for uddannelse, mens de går på deres gymnasiale uddannelse. Hvordan får vi fx 

drengene til at se videregående uddannelse som et frihedsskabende element i deres tilværelse og ikke som et 

ufrit disciplineringsrum med dårlig løn (SU) og hårdt arbejde?  Eller får rykket sabbatårets afklaringsproces 

’ind i gymnasiet’ og tættere på drengene?  

   Vi er i dialog med Region Midtjylland om at iværksætte et projekt, hvor vi får lejlighed til at afprøve særligt 

tilrettelagte vejledningsforløb for en udvalgt gruppe af drenge. 

 

3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere 

Status pr. 31. december 2011 for de 10 fastansatte vejlederes uddannelse: 

- 1 er uddannet master i vejledning (p.t. orlov i.f.b.m. ansættelse i eVejledning) 

- 1 afslutter master i vejledning 25. januar 2012 

- 1 forsøger stadig at opnå en individuel kompetencevurdering 

- 2 er i gang med at tage masteruddannelsen i vejledning 

- 3 er i gang med at tage diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 

- 2 afventer 2 års erfaring med vejledning – masteruddannelsen i vejledning påbegyndes om ½ år 

Det er vigtigt, at ansatte vejledere i Studievalg er velkvalificerede. 

Kravet om at de ansatte i Studievalg skal have en vejlederuddannelse, lægger beslag på betydelige 

personalemæssige ressourcer.  

   Nogle af Studievalg Østjyllands ansatte vejledere har mange års erfaring i at vejlede og har i tidligere 

ansættelser deltaget i uddannelsesforløb målrettet ”håndværket” vejledning. 

   Det er prøvet, men er efterfølgende opgivet, at få medarbejdere igennem en individuel 

kompetencevurdering til diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Det skyldes 

primært, at den individuelle kompetencevurdering er en fag-faglig vurdering, hvor der med udgangspunkt i de 

faglige teorier inden for vejledning skal skrives op imod de enkelte moduler i studieordningen for 

diplomuddannelsen i vejledning. Herudover skal der laves en afsluttende diplomopgave. Så eftersom 

praksiserfaring ikke tæller i den individuelle kompetencevurdering, synes det mere overskueligt at tage selve 

uddannelsen frem for at søge individuel kompetencevurdering. 

   For at sikre et højt fagligt niveau er det valgt fremover at understøtte de fastansatte vejledere i at tage 

masteruddannelsen i vejledning. 

   I forbindelse med opslag af såvel faste stillinger som vikariater er det ikke lykkedes at få kvalificerede 

ansøgere med en vejlederuddannelse. 

Vejlederprisen 2011 gik til ansat i Studievalg Østjylland. 

I Studievalg Østjylland arbejder vi kontinuerligt på at holde et højt vejledningsfagligt niveau. For at vise 

anerkendelse af en af medarbejdernes vejledningsfaglige engagement og kompetence, blev Anette 

Jochumsen af centrets øvrige medarbejdere indstillet til Schultz’ vejlederpris, der uddeles hvert andet år.  

   I et meget stærkt felt af indstillede personer gik vejlederprisen i 2011 til Anette Jochumsen fra Studievalg 
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Østjylland. 

   Begrundelserne for valget af Anette var bl.a.: 

”Vejlederprisens bestyrelse har i sit valg af Anette prioriteret, at hendes særlige fokus altid har været de 

vejledningssøgende, der har et udvidet behov for vejledning. Bestyrelsen har også ønsket at anerkende, at 

hendes indsats ligger inden for en lang række felter, herunder også samarbejde og netværk, men altid med 

udgangspunktet: Hvordan kan dette komme de vejledningssøgende til gavn?” 

”Anette Jochumsens flair for samarbejde tager altid udgangspunkt i, hvad der kan være til gavn for de 

vejledningssøgende, som har allermest brug for vejledning.” 

Yderligere kan ses på: http://www.schultz.dk/Nyheder/Vejlederprisen+2011.aspx  

 

4. EUD-indsatsen – herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne 

Studievalg Østjylland har deltaget i Studievalg Danmarks landsdækkende projekt ”Best practice på EUD – 

Vejledning om videregående uddannelse på EUD” og har i den forbindelse bidraget med to artikler eller best 

practice-rapporter om centrets vejledningssamarbejde med Silkeborg Handelsskole og Viden Djurs – 

medieproduktion. Artiklerne er bl.a. publiceret på ug.dk: 

http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/publikationer/vejledning_paa_eud_om_videregaa

ende_uddannelse.aspx  

I forlængelse af disse to artikler afholdt Studievalg Østjylland i november 2011 et dialogmøde med alle 

vejledere ved de østjyske erhvervsuddannelser under overskriften ”Fra elev til studerende – 

erhvervsuddannedes vej til videregående uddannelse”, hvor der på baggrund af egne erfaringer og oplæg fra 

to lokale videregående uddannelsesinstitutioner med erfaring med studerende med EUD-baggrund blev 

formuleret en række fokuspunkter mhp. at gøre et allerede godt samarbejde endnu stærkere. Disse punkter 

omfattede regelmæssighed og overskuelighed, personlig forankring, fleksibilitet og målrettethed, og disse 

punkter udgør nu centrets fundament for udvikling af såvel samarbejdsrelationen som den konkrete 

vejledning. Fokus vil være overgangen fra elev til studerende, og vi vil udforske vejledningsmuligheder som 

gruppevejledninger med fokus på studiemæssige ressourcer hos den enkelte EUD-elev, en højere grad af 

inddragelse af rollemodeller ’live’ og på film (ikke mindst de film med rollemodeller, som Studievalg Danmark 

udarbejdede i 2011) og forsøg med studiepraktik for EUD-elever (hvilket dog har udfordringer, når eleverne er 

lønnede). Endelig vil vi på baggrund af dialogmødet oprette et fast forum for faglige diskussioner mellem 

Studievalg Østjylland og erhvervsuddannelsernes vejledere i form af et årligt stormøde med relevante faglige 

input. 

   I lighed med 2010 oplevede vi i 2011 en stigning i antallet af henvendelser fra vejledningssøgende med EUD-

baggrund – en stigning som vi ud fra de vejledtes tilkendegivelser ikke blot tilskriver finanskrisen, men også et 

øget fokus på muligheden for videregående uddannelse, både blandt afgangselever fra EUD-uddannelserne 

og personer med joberfaring, som bruger videreuddannelsesmuligheden som en integreret del af en 

karriereplanlægning. En grundtanke som både erhvervsskolerne og Studievalg Østjylland støtter op om i 

vejledningen. 

   Studievalg Østjylland deltager i en række uddannelses- og jobmesser på erhvervsskolerne med henblik på at 

synliggøre såvel videreuddannelsesperspektivet som vores vejledningstilbud. Centret har i 2011 også deltaget 

i uddannelsesmesse hos 3F for derigennem at synliggøre et videreuddannelsesperspektiv hos 

erhvervsuddannede i job. 

   Studievalg samarbejder med Social- og Sundhedsskolen i Aarhus om at udvikle gruppevejledning om valg af 

http://www.schultz.dk/Nyheder/Vejlederprisen+2011.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/publikationer/vejledning_paa_eud_om_videregaaende_uddannelse.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/publikationer/vejledning_paa_eud_om_videregaaende_uddannelse.aspx
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videregående uddannelse som et relevant vejledningstilbud – særligt med fokus på at undersøge overgangen 

fra elev til studerende, som er en stor udfordring for mange med EUD-baggrund på de videregående 

uddannelser. 

   Samarbejdet med de østjyske erhvervsskoler er generelt godt, og både Studievalg Østjylland og skolernes 

vejledere og ledere er engagerede i at udvikle og forbedre samarbejdet løbende. Alle erhvervsuddannelserne 

får materiale om videreuddannelsesmuligheder for EUD-uddannede og alle vejledere tilbydes møder med 

deres lokale Studievalgvejleder samt deltagelse i et årligt dialogmøde for hele Østjylland. På alle 

erhvervsuddannelserne bliver eleverne tilbudt deltagelse i Karrierevalg. Der holdes kollektive oplæg på 

uddannelser med samlede grundforløb, fx HG, SOSU, PAU og webintegrator, og på uddannelser, hvor det er 

svært at samle grupper af elever i slutningen af uddannelsen, henvises der til Studievalgs vejledning af skolens 

vejledere.  

Oversigt over afholdte arrangementer på EUD 2011: 

Uddannelse Gruppevejl. eller 
træffetid 

Oplæg Åbent hus/ 
udd.messe 

Møde med 
vejledere 

SOSU/PAU  11 2 1 

Teknisk skole / 
Landbrugsskole 

1 17 2 2 

HG/HGS 1 6 2 2 

I alt 2 34 6 5 

 

 

5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser 

Studievalg Østjylland har i 2010 fortsat arbejdet med at tilpasse indholdet af centrets vejledningsydelser til de 

enkelte skoler, således at alle elever møder den samme pakke af vejledningsydelser, kollektivt, gruppevist og 

individuelt, men at den enkelte skoles kultur, baggrund og udfordringer indtænkes i såvel vejledningens 

indhold som rammer. 

   Udgangspunktet for denne målretning af Studievalg Østjyllands vejledningsressourcer er det fortsat tætte, 

positive og konstruktive samarbejde med de enkelte gymnasieskoler. 

   Skolernes fastholdelsesmedarbejdere henviser i stort omfang elever, der har brug for vejledning i et 

videregående uddannelsesperspektiv til Studievalg Østjyllands træffetider, ikke mindst gennem muligheden 

for at booke en tid online på www.studievalgweb.dk . Bookingsystemet, som stilles til rådighed for Studievalg 

af Aarhus Universitet, fungerer nu så godt, at det bruges af samtlige syv Studievalgcentre og administreres 

centralt af Studievalg Østjylland. Studievalg Østjylland står i spidsen for udviklingen af systemet i tæt dialog og 

med bidrag fra de øvrige centre. Gennem bookingsystemet har vi kontakt til næsten alle elever i de 

gymnasiale uddannelser, når vi skriver til eleverne om træffetider, gruppevejledninger og relevant 

uddannelsesinformation. 

   I det omfang de gymnasiale ønsker det, deltager Studievalg Østjyllands medarbejdere i arrangementer for 

kommende elever og for nystartede elever med forældredeltagelse, således at disse grupper bliver 

opmærksomme på Studievalgs vejledning som en integreret del af det at tage en gymnasial uddannelse. 

   Fra de fleste skoler deltager fastholdelsesmedarbejdere eller lærere i Karrierevalg og overværer oplæg eller 

besøger uddannelsestilbud på messen. 

   Hvert år i januar afholder Studievalg Østjylland et møde med kontaktpersonerne og andre relevante 

medarbejdere (tidligere gennemførselsvejlederne) på de gymnasiale uddannelser. På mødet gennemgås og 

drøftes samarbejdet, hvorefter en ekstern oplægsholder belyser et emne, der er vejledningsfagligt relevant og 
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aktuelt. I 2011 var emnet et aktuelt perspektiv på gymnasie- og ungdomslivet ved ungdomsforsker, ph.d. 

Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, Københavns Universitet. 

   Som udmøntning af det strategiske samarbejde mellem Studievalg Østjylland og Studievalg Midt- og 

Vestjylland udvikler de to centre sammen i løbet af 2011 og 2012 redskaber til og vejledningsperspektiver på 

to fokusområder i vejledningen på de gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland, nemlig fokus på screening 

mhp. at identificere elever med udvidet behov for vejledning og fokus på sammenhængen mellem 

studiekompetence og valgkompetence mhp. at skabe et tættere samarbejde mellem gymnasieskolens lærere 

og Studievalg og at gøre overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse mere overskuelig 

for den enkelte unge. 

   De to Studievalgcentre har derfor brugt 2011 til at afprøve forskellige perspektiver på screeningen, lige som 

Studievalg Østjylland allerede har inkorporeret et stærkt fokus på sammenhængen mellem studiekompetence 

og valgkompetence i den kollektive vejledning på 2. årgang og 3. årgang. Arbejdet fortsætter frem mod maj 

2012, hvor et fælles seminar for de to centre evaluerer de foreløbige initiativer. 

 

6. Udvidet behov – indsatsen – metoder og erfaringer 

I lighed med 2010 har 2011 budt på en markant stigning i antallet af vejledninger med personer med udvidet 

behov for vejledning. Hvor den individuelle vejledning af unge og voksne med udvidet behov for vejledning 

udgjorde 20% i 2010, er denne andel af Studievalg Østjyllands kontaktstatistik steget til 30% i 2011 – altså en 

stigning på 10%, hvilket er lidt højere end stigningen fra 2009 til 2010, som var på 8%. Vi ser tre hovedårsager 

til denne udvikling: 

1) Studievalg Østjyllands kollektive vejledningsydelser på ungdomsuddannelserne er i høj grad blevet 

strømlinet til at hjælpe den store gruppe af elever til at være selvkørende og til at hjælpe gruppen af elever 

med et udvidet behov for vejledning til at finde ud af, hvordan de kan få den vejledning og hvad de kan bruge 

den til. Samtidig har vi i Studievalg Østjylland fortsat det stærke fokus på udvidet behov –både når det gælder 

identifikation og vejledningstilbud – i de faglige diskussioner og det faglige udviklingsarbejde blandt 

medarbejderne. Dette fortløbne arbejde kvalificerer konstant vores evne til at identificere og håndtere et 

udvidet vejledningsbehov. 

2) Det er lykkedes i højere og højere grad at få vores samarbejdspartnere til at henvise den rette gruppe til 

Studievalgs vejledning og dermed at få udbredt kendskabet til de barrieretyper, der kendetegner et udvidet 

vejledningsbehov til fastholdelsesmedarbejdere i ungdomsuddannelserne, til vejledere på jobcentre, 

sprogskoler og højskoler og mere generelt at få delt viden om denne gruppe i vores relevante samarbejdsfora. 

3) Den fortsatte økonomiske krise og arbejdsløshed og det deraf følgende pres på ansøgningen til de 

videregående uddannelser får i højere grad personer med de karakteristika, der kendetegner et udvidet 

behov for vejledning, til at opsøge vejledning for at få hjælp til at håndtere handlingslammende tvivl, 

urealistiske forventninger og uddannelsesfremmed baggrund, såvel i centret i Aarhus som i 

gruppevejledningstilbud og individuel vejledning på ungdomsuddannelserne. 

Vejledningen på ungdomsuddannelserne 

På ungdomsuddannelserne er særligt tilbuddene om gruppevejledning og individuel vejledning rettet mod 

elever med udvidet behov. Vi har i 2011 i lighed med 2010 udbudt en række gruppevejledninger med temaer 

som ”Er du i tvivl?”, ”Kender du uddannelsessystemet?” og ”Har du en plan B?” Vi har i alt udbudt 63 

gruppevise vejledninger, hvoraf ca. en tredjedel har haft deltagere nok til at blive gennemført. I alt 263 elever 
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har deltaget i en sådan vejledning i 2011, hvilket er en stigning på 70% i deltagerantallet ift. 2010. Det er med 

andre ord lykkes at forbedre rekrutteringen til denne vejledningsform betragteligt, hvilket må tilskrives såvel 

Studievalg Østjyllands fortsatte arbejde med at målrette ydelserne som det gode samarbejde med de 

gymnasiale ungdomsuddannelser. 

   Også i den individuelle vejledning er antallet af vejledningssøgende med udvidet behov steget. Som nævnt 

er den generelle stigning 10% fra 2010 til 2011 for alle de individuelle henvendelser – vi kan ikke udspecificere 

tallet alene for unge på ungdomsuddannelserne, men der er ikke tvivl om, at stigningen finder sted både i de 

individuelle henvendelser på ungdomsuddannelserne og i centret i Aarhus. 

   Studievalg Østjylland og Studievalg Midtjylland arbejder i skoleåret 2011-2012 på at udvikle en fælles 

screeningsmodel, der kan hjælpe med at blive endnu skarpere til at identificere elever med udvidet behov, 

således at de kan tilbydes den relevante vejledning. Målet er at skabe et værktøj, der både kan screene og 

samtidig kan opleves relevant for 80%-gruppen i de gymnasiale uddannelser, som skal kunne klare sig selv. 

Gruppevis vejledning i centret 

Vi har i 2011 udvidet den gruppevise vejledning i centret, særligt i perioden op mod ansøgningsfristen i kvote 

2 og i kvote 1 og i den forbindelse afholdt workshops med temaer som ”Er du i tvivl?”, ”Uddannelse i 

udlandet”, ”Hjælp til motiveret ansøgning” og ”Hjælp til at søge optagelse”. Vi har i alt afholdt 17 workshops, 

hvoraf ca. 2/3 havde deltageren nok til at blive gennemført. I alt 81 personer deltog i en sådan workshop i 

2011. Vi fortsætter med dette tilbud og planlægger at øge antallet af workshops i 2012. 

Ekstern gruppevis og individuel vejledning 

Vi har i 2011 deltaget i de halvårlige jobmesser hos LærDansk Aarhus, hvor personer med udenlandsk 

baggrund har kunnet møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i den forbindelse få hjælp til 

afklaring af deres uddannelsessituation hos Studievalg. Vi har i den forbindelse mange henvendelser, også i 

tiden efter messerne. 

   Vi har deltaget med gruppevejledninger hos Jobcenter Aarhus i vejledningsforløb i august og september 

måned for unge kontanthjælpsansøgere, som havde fået afslag på videregående uddannelse i juli 2011. I 

forlængelse af dette har vi formaliseret samarbejdet med Jobcenter Aarhus for sammen bedre at kunne 

bringe unge kontanthjælpsmodtagere med en ungdomsuddannelse tættere på videregående uddannelse. 

   Vi har lavet et længere vejledningsforløb med fokus på uddannelse i samarbejde med Netværket Ungetilbud 

i Aarhus Kommune, som er et dagtilbud for unge mellem 18 og 30, der på grund af psykisk sygdom ikke er 

kommet i gang med – eller har afbrudt – arbejde eller uddannelse. Studievalg Østjylland har i efteråret 2011 

bidraget med en række workshops hver 14. dag, hvor fokus har været på uddannelse og erhverv. Vi har fra 

dette samarbejde høstet uvurderlig viden om mulighederne og udfordringerne i at knytte nogle af de svageste 

unge tættere til uddannelsessystemet. 

   Studievalg Østjylland har medvirket som en integreret del af det af Region Midtjylland støttede projekt 

”Udvalgt til Uni”, hvis mål det er at give unge med uddannelsesfremmed baggrund, som vurderes at have 

ressourcerne og motivationen, indsigt i naturvidenskabelige universitetsuddannelser og mod på at vælge en 

sådan efter gymnasiet. 

   Studievalg Østjylland deltog lige som sidste år i Aarhus Universitets’ vejledningsarrangement for afviste 

ansøgere umiddelbart efter 30. juli mhp. at give de afviste hjælp, overblik og afklaring til en evt. ansøgning 

ved 2. ansøgningsrunde. 

   Endelig har vi i lighed med sidste år afholdt oplæg for elever på forskellige højskoler i lokalområdet. I 2011 

gjaldt det Ry Højskole, Testrup Højskole, Den skandinaviske designhøjskole i Randers, Egmonthøjskolen og 

Odder Højskole. 
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7. UG.dk – anvendelse og erfaringer med UG.dk og anden brug af it-baseret vejledning 

Faciliteterne på UG.dk indeholder de relevante informationer i relation uddannelser og valg af disse. Derfor er 

det vigtigt, at der løbende arbejdes på at gøre UG.dk overskuelig for engangsbrugeren, der søger 

basisinformationer, som det videre uddannelsesvalg kan bygge på. 

   Vi vejleder i brugen og opbygningen af UG.dk, så flest muligt efterfølgende bliver selvhjulpne i processen 

med deres uddannelsesvalg. 

   Introduktion til UG.dk indgår i vores kollektive og gruppevise vejledningsydelser samt i 

vejledningssamtalerne ansigt til ansigt. 

   I vejledningen bruges ligeledes uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. For at der kan skabes større 

gennemskuelighed på uddannelsesrelaterede hjemmesider for den almindelige, selvhjulpne bruger, har vi 

jævnlig kontant til såvel UG.dk som de videregående uddannelser. Det er dog ikke altid lige let at få korrigeret 

uhensigtsmæssigheder. 

   Vi leverer jævnligt viden til UG.dk. Tidligere har vi medvirket til udviklingen af hhv. Studievælgeren og Guide 

til forældre. I år har vi leveret to artikler om ”Best practice på EUD – Vejledning om videregående uddannelse 

på EUD” jf. afsnit 4, og en artikel om ”one-shot”-gruppevejledning: 

http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/inspiration/model_for_one-

shot_gruppevejledning_i_studievalg_oestjylland.aspx 

På hjemmesiden www.studievalgweb.dk kan eleverne på ungdomsuddannelserne booke træffetid og tilmelde 

sig vores emailservice. Systemet sender en sms-reminder ved booket deltagelse i vejledning. 

   I skoleåret 2011-2012 afprøver en række af centrets vejledere et særligt it-baseret program til fastholdelse 

af samtaleproces og valgproces, som er udviklet i et samarbejde mellem Studievalg Østjylland og firmaet 

easy2learn. Dette program er særligt målrettet samtaler med personer med udvidet vejledningsbehov som en 

hjælp til både den vejledningssøgende og vejlederen. 

 

8. Status for samarbejde med og tilpasning i forhold til eVejledning 

Studievalg Østjylland informerer om eVejledning i de kollektive oplæg på såvel de gymnasiale uddannelser 

som erhvervsuddannelserne, lige som der i vejledningscentret i Aarhus er synlige opslag på centres 

indgangsdør og flyers tilgængelige over hele centret, der omtaler eVejledning. Endvidere henvises der på 

centrets telefonsvarer til eVejledning uden for centrets telefoniske åbningstid, lige som der findes links til 

eVejledning på centrets to hjemmesider, www.studievalgweb.dk  og www.studievalg.dk/oestjylland 

   Studievalg Østjylland har p.t. en medarbejder, som har orlov på fuld tid ifm. ansættelse i eVejledning, samt 

en medarbejder med orlov i 40% af tiden ifm. deltidsansættelse i eVejledning. Førstnævnte er samtidig 

eVejlednings kontaktperson til Studievalg, og sidstnævnte arbejder stadig 60% i Studievalg Østjylland, så 

centret har et godt samarbejde med eVejledning og en kontinuerlig mulighed for at diskutere og afprøve snit- 

og samarbejdsflader. 

   Studievalg Østjylland deltager endvidere i det fælles arbejde mellem Studievalg Danmark og eVejledning om 

udvikling af samarbejde og definition af grænseflader. 

   Antallet af personlige og skriftlige henvendelser til Studievalg Østjylland er som nævnt i årsrapportens afsnit 

1 steget i 2011, og selvom der har været en beskeden nedgang i antallet af telefoniske henvendelser – som 

måske også kan forklares ved det faktum, at Studievalg Østjylland valgte at reducere i telefonåbningstiden i 

spidsbelastningen omkring kvote 2 i 2011 for at fokusere kræfterne på den personlige vejledning – er der 

samlet set en fremgang af henvendelser. Vi kan således ikke konkludere, at fremkomsten af eVejledning har 

aflastet presset på Studievalgs vejledning – tværtimod. 

http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/inspiration/model_for_one-shot_gruppevejledning_i_studievalg_oestjylland.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vaerktojer/inspiration/model_for_one-shot_gruppevejledning_i_studievalg_oestjylland.aspx
http://www.studievalgweb.dk/
http://www.studievalgweb.dk/
http://www.studievalg.dk/oestjylland
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9. Nye tiltag, justeringer og ideer 

Sammen med Studievalg Midt- og Vestjylland forventer vi at gå dialog med Region Midtjylland om en regional 

realisering af et ”drenge-projekt” som skitseret i rapportens afsnit 1. Projektets problemfelt er, hvordan vi får 

drengene med udvidet behov for vejledning på de gymnasiale til at få fokus på valg af videregående 

uddannelse, mens de er på ungdomsuddannelsen. 

   Strategiarbejdet for samarbejdet med Studievalg Midt- og Vestjylland er fortsat i gang og har indtil videre 

fokus dels på muligheden for udarbejdelse af et fælles screenings- og refleksionsværktøj og dels på fælles 

kontakt til eksterne samarbejdspartnere. 

   Som optakt til det kommende udbud af Studievalg arbejder Studievalg Østjylland i 2012 med udarbejdelsen 

af en ny strategi. 

   Fra 2012 indgår Studievalg Østjylland i et fast samarbejde med Jobcenter Aarhus med henblik på at hjælpe 

kontanthjælpsmodtagere under 30, som har en ungdomsuddannelse og ikke har andre problemer end 

ledighed, videre til mere uddannelse. Vi deltager med jævnlige relevante workshops, lige som vi kan trække 

på Jobcentrets viden om at søge job ifm. workshops og andre arrangementer, Studievalg Østjylland afholder. 

   Vi indleder endvidere et samarbejde med Jobcenter Århus’ afdeling for job og integration mhp. at klæde 

nytilkomne udlændinge, som har uddannelsesmæssige kvalifikationer, på mht. at forstå og engagere sig i det 

danske uddannelsessystem. 

   Vi intensiverer samarbejdet med de videregående uddannelser i lokalområdet med jævnlige kontaktmøder 

mellem Studievalg Østjylland og den pågældende institutions vejledningsansvalige, således at vi undgår for 

meget overlap i vejledningsydelserne og sikrer et bredt kendskab til hinandens vejledningstilbud. 

   På baggrund af en medarbejders masterspeciale på Masteruddannelsen i vejledning igangsættes i 

samarbejde med Studievalg Midt- og Vestjylland forsøg på enkelte skoler i regionen med en tættere 

integration mellem Studievalgvejlederen og skolens lærere, således at sammenhængen mellem det at opnå 

studiekompetence i gymnasieskolen og det at opnå valgkompetence i overgangen til videregående 

uddannelse forhåbentlig kommer til at fremstå tydeligere for såvel elever som lærere.  

   Eftersom eVejledning ikke har bevirket et fald i antallet af individuelle vejledninger, vil vi fortsætte 

overvejelserne over, hvorledes der kan laves tiltag, der kanaliserer vejledningssøgende uden udvidet behov 

for vejledning til eVejledning. 

   For tiden har Studievalg Østjylland ansvaret for administrationen af domænet studievalg.dk som tildeler alle 

medarbejdere i Studievalg Danmark et email-alias, så mailadresserne over hele landet fremstår ensartet og 

genkendelige for brugerne.  Egentlig er denne administration havnet i Studievalg Østjylland midlertidigt af 

historiske årsager, men nu er det særdeles uhensigtsmæssigt, da vi ikke har den fornødne ekspertise til at løse 

udfordringerne med kontraktholdernes forbedringer af ”fire-walls”, der spærrer for videresendelse af mails, 

hvorfor studievalg.dk og ansvaret for, at alle Studievalgmedarbejdere over hele landet har ens mailadresser 

ønskes forankret hos udbyderen af Studievalg. 


