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Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik – 

kontaktstatistik og overgangsfrekvenser 
 

På de gymnasiale ungdomsuddannelser under Studievalg Østjylland er tilgangen steget med 

2,5% og bestanden med 3,9% fra 2011 til 2012.  

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 indenfor de samme eller 

færre ressourcer. Hver vejleder i Studievalg Østjylland har cirka 2580 elever at yde vejledning 

til. 

 

Målsætningen om, at 60% af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, gør 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. Dog er der ifølge profilmodellen i flere af de østjyske kommuner allerede udsigt 

til, at opfyldelsen af 60%-målsætningen sker inden for en kortere årrække. 

Kontaktstatistik 
Det samlede antal individuelle kontakter er i perioden 2012 til 2013 faldet fra 16.796 i 2012 til 

15.131 i 2013. Disse tal svarer til, at hver vejleder i Studievalg Østjylland i gennemsnit har 

haft kontakt med 1780 vejledningsøgende i 2013.  

Faldet i de individuelle kontakter er sket ved de personlige og telefoniske henvendelser. Fra 

2012 til 2013 har der været et fald i antallet af personlige kontakter fra 11.203 i 2012 til 9.751 

i 2013 og for de telefoniske kontakter var der et fald fra 3.468 i 2012 til 2.690 i 2013. Ved de 

skriftlige kontakter har der været en stigning fra 2.125 i 2012 til 2.690 i 2013, hvor vi i første 

kvartal 2013 besvarede forholdvis mange flere mails pga. Karrierevalg og op til kvote 2-

ansøgningsfristen. 

Faldet i antallet af de individuelle kontakter i 2013 skyldes bl.a. at Studievalg Østjylland i 

august 2013 har indgået ny kontrakt og har lavet en ny vejledningsstrategi, hvor der bl.a. er 

sket en trimning af centervejledning. Der er indført booking, åbningstiden er blevet mindre, og 

der er blevet en vejleder mindre.  
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I kontaktstatistikken indgår ikke informationsmails og –sms´er, der sendes via booking-

systemet. 

Overgangsfrekvenser og profilmodel 

Årets opdaterede overgangsfrekvenser for Studievalg Østjyllands område viser, ligesom alle 

tidligere år, en stabilt stigende andel af unge, som er i videregående uddannelse efter hhv. 15 

og 27 måneder, med både gymnasial- og EUD-baggrund. 

Hvad angår overgangen fra EUD til videregående uddannelse, så ligger Studievalg Østjyllands 

område 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet med en overgangsprocent på 5,40% efter 

15 måneder. Mens vi efter 27 måneder har den højeste overgangsfrekvens i landet, nemlig 

7,90%, hvilket er 1,40 procentpoint over landsgennemsnittet på 6,50%. 

Hvad angår overgangen fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse, så ligger 

Studievalg Østjyllands område efter 15 måneder lidt under landsgennemsnittet på 54,2%, idet 

der var 47,7% af disse unge, der var påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 

måneder. Dette er dog som sagt stadig en del af en støt stigende andel i det østjyske område. 

Forskellen udligner sig nogenlunde efter 27 måneder. Her ses det, at Studievalg Østjyllands 

område kun ligger 1,4 procentpoint under landsgennemsnittet, hvilket svarer til 70,50% 

overfor 71,90%. 

Man kan supplere disse tal med læsningen af Undervisningsministeriets årlige profilmodel af 

landets kommuner. Her kigger man på, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 

2011, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og 

uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2011. Gør man det, kan man se, at 

det i det østjyske område kun er Aarhus, Skanderborg og Silkeborg, som ligger over 

landsgennemsnittet. Disse kommuner forventes at få en overgangsfrekvens til videregående 
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uddannelse på henholdsvis 71,3%, 71,5% og 69,6%. Det er særligt kommunerne Horsens 

(62,8%), Hedensted (63,3%), Randers (62,8%), Norddjurs (59,4%), Syddjurs (64,1%) og 

Samsø (50,1%), som halter efter landsgennemsnittet på 67%.  

Norddjurs, Syddjurs og Samsø slås med problemstillinger, som er fælles for alle landets 

udkantsområder, hvilket også giver udslag i, hvor mange, man forventer kommer til at 

gennemføre en videregående uddannelse og dermed opnå erhvervskompetence. For disse tre 

kommuner ligger andelen for, hvor mange, der har gennemført en videregående uddannelse 

og opnået erhvervskompetence, på henholdsvis 50,1%, 55,4% og 40,6% sammenlignet med 

et landsgennemsnit på 59,1%. De samme lave tal gør sig gældende for Horsens, Hedensted og 

Randers. Da Horsens og Randers er befolkningstunge områder, vil det uværgeligt trække 

overgangsfrekvensen for Studievalg Østjylland nedad. 

Studievalg Østjylland har som svar på denne problemstilling i 2012 og 2013 igangsat initiativer 

og deltaget i relevante samarbejder, som over de næste år sætter særligt ind i forhold til de 

pågældende kommuner i samarbejde med relevante aktører: 

 

 Deltagelse i udformning af en uddannelsespolitik for Randers Kommune samt oplæg om 

gruppevejledning for vejledere i UU Randers og et øget samarbejde med UU Randers. 

 Mødeaktivitet med UU Horsens-Hedensted og Horsens Kommune med henblik på at 

deltage i projektet ”Horsens løfter sig”, som har til hensigt at løfte uddannelsesniveauet 

i kommunen, samt øget oplysning af jobcentermedarbejdere i Horsens Kommune om 

Studievalg Østjyllands vejledningstilbud. 

 Omformning af Studievalg Østjyllands vejledningskoncept i den nuværende 

kontraktperiode således, at vejledning tildeles bl.a. på baggrund af 

overgangsfrekvenser og social baggrund på de enkelte skoler. Dermed løftes 

vejledningsindsatsen i udkantsområder som Norddjurs, Syddjurs og Samsø i særlig 

grad samtidig med, at Horsens, Hedensted og Randers vil mærke et vejledningsløft. 

Lokale brugerundersøgelser og data 

I 2013 har Studievalg Østjylland lavet følgende kvalitetsarbejde udover den løbende 

registrering og evaluering af vejledningsaktiviteter: 

- National brugerundersøgelse 

- Kvantitativ undersøgelse af Karrierevalg 

- Registrering  

- Screening og evaluering af 3. års-oplæg 

National brugerundersøgelse 

I løbet af maj til og med juli 2013 har Uddannelsesministeriet gennemført en national 

brugerundersøgelse af Studievalgs vejledningsindsats. Brugerundersøgelsen indbefattede et 

repræsentativt udsnit af Studievalgs vejledning af afgangselever i de gymnasiale uddannelser, 

afgangselever fra erhvervsuddannelserne, samt unge og voksne udenfor uddannelsessystemet, 

som har opsøgt Studievalg for information om videregående uddannelse og efteruddannelse. 

Brugerundersøgelsen omfattede cirka 24.000 personer. Undersøgelsen er endnu ikke 

offentliggjort, men Studievalgcentrene er bekendt med resultaterne.  

Studievalg Østjylland indgik i en arbejdsgruppe omkring udformning af undersøgelsesdesign i 

samarbejde med en uvildig konsulentvirksomhed, Moos-Bjerre, og Uddannelsesministeriet. 
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Karrierevalg 2013 

På Karrierevalg deltager sidste og næstsidste årgang på de gymnasiale uddannelser. 

Derudover har også EUD-elever og andre interesserede i videregående uddannelse og erhverv 

mulighed for at deltage. Karrierevalg blev i 2013 afholdt den 16. og 17. januar. Der deltog 

godt 13.000 elever fra de gymnasiale uddannelser. 

Karrierevalg bestod af 57 forskellige oplæg om uddannelse og job, samt seks temaoplæg om 

studieliv, iværksætteri, sabbat med mening og uddannelse i udlandet. Hver elev skulle tilmelde 

sig to oplæg. Karrierevalg afholdes i samarbejde med Uddannelse Uden Grænser (UUG), der 

arrangerer en messe, hvor virksomheder, højskoler og uddannelsesinstitutioner har stande, 

hvor de unge kan få yderligere information dels om virksomhedernes vurdering af jobindhold 

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

uddannelser. 

Evalueringen af arrangementet viste bl.a.: 

 80% svarer, at deres samlede indtryk af arrangementet er godt eller meget godt. 

 63% har svaret ja til, at oplæggene har givet overvejelser om uddannelsesvalget. 

 80% af deltagerne vurderede indholdet af oplæggene til at være godt eller meget godt. 

 29% svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad, og 46 % svarer, at de delvis føler 

sig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet. 

Det er obligatorisk for eleverne at deltage i Karrierevalg (i modsætning til Studiepraktik og 

Åbent Hus). Eleverne bliver taget ud af deres hverdag, væk fra skolen, og skal tage stilling til, 

hvilke to oplæg, de gerne vil høre om videregående uddannelse, hvilket virkelig kan være med 

til at starte en valgproces og sætte tankerne i gang om, hvad der skal ske i fremtiden. Mange 

af eleverne føler sig bedre rustet til at vælge uddannelse efter at have besøgt arrangementet, 

hvilket vi bl.a. oplever i vores individuelle og kollektive vejledning ude på skolerne 

efterfølgende. Nogle er blevet mere afklarede, mens andre har fået noget nyt at tænke over:  

”Jeg fik enormt meget ud af det, og gik derfra med en følelse af meget mere retning i forhold 

til mit karrierevalg.” 

 

”Ja, jeg overvejer i højere grad uddannelsen. Samt, at jeg nu vil undersøge forskellen mellem 

psykolog og psykiater.” 

 

”Oplægget gav et godt indblik i samarbejdet mellem de forskellige jobs på 

sygehusene.” 

 

”Jeg er et meget ubeslutsomt menneske, fordi der er så mange ting, jeg interesserer mig for 

og ville elske at kunne leve af. Kreativitet er en af disse ting og ved dette oplæg fik jeg 

bekræftet, at arkitektur bestemt godt kunne være det rigtige karrierevalg for mig. Det var helt 

perfekt, at oplægget bestod af en arkitekt under uddannelse… og en der rent faktisk arbejdede 

og havde erfaringer med livet som arkitekt efter årene på arkitektskolen.” 

 

I Studievalg Østjylland oplever vi en større og større opmærksomhed fra de unges side på 

mulighederne efter endt uddannelse. De vejledningssøgende vil gerne have billeder og 

historier på, hvilke jobfunktioner, man kan havne i. Udover at præsentere eleverne for et bredt 

udsnit af videregående uddannelser, er et væsentligt formål med arrangementet også at kunne 

vise eleverne et jobperspektiv. Derfor er alle oplæggene, så vidt det har været muligt, bygget 
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op omkring et oplæg fra en uddannelsesrepræsentant og et oplæg fra en erhvervsperson, der 

har læst den pågældende uddannelse. Dermed kan oplæggene både gå i dybden med 

uddannelsen samtidig med, at det kan vise og give et eksempel på, hvad uddannelsen kan føre 

til. Jobperspektivet er et af de steder, hvor Karrierevalg adskiller sig væsentligt fra de andre 

vejledningstilbud, som eleverne i gymnasieskolen får. Studievalg Østjylland arbejder derfor på 

fortsat at udvikle dette perspektiv i fremtiden. 

 

”Jeg synes, det var et rigtig spændende oplæg, især at høre, hvordan oplægsholderen var nået 

dertil, hvor hun var nu  - og selvom det ikke er mit drømmejob, har jeg lært noget om, hvad 

det kræver og hvilken retning, jeg kunne tænke mig at gå i.” 

 

”Det var rigtig godt, og selvom jeg nok ikke vælger den karriere, så var det rart at få noget 

grundlæggende at vide omkring det at være ingeniør.” 

 

”Jeg har endnu mere lyst til at læse psykologi efter oplægget. Jeg syntes også, det var super 

godt, at man både hørte på en studerende og en uddannet. Jeg fik også en masse gode ting at 

vide om uddannelsen, som jeg skal overveje grundigt”.  

 

Registrering 
 

I 2012 og de første to kvartaler i 2013 har vi i Studievalg Østjylland forsøgsvist valgt at 

registrere vejledningsaktiviteter i henhold til Studievalgbekendtgørelsens helt konkrete ordlyd i 

paragraf 6: ”Elever i ungdomsuddannelser, som har modtaget den kollektive vejledning fra 

Studievalg om valg af videregående uddannelse og erhverv, og som fortsat er uafklarede eller 

har urealistiske forestillinger om valg af uddannelse og erhverv, skal efter behov tilbydes 

udvidet individuel eller gruppevis vejledning.” 

Det betyder, at alle vejledningssamtaler og –aktiviteter ud over den kollektive vejledning, er at 

betragte som udvidet vejledning med mindre noget helt specifikt andet gør sig gældende. 

Dette registreringsforsøg har vist, at hovedparten af centrets vejlednings(be)søgende har et 

udvidet behov for vejledning. Fra indgåelse af den nye kontrakt i august er der blevet 

registreret og indberettet efter dette. 

  

Meget godt; Pct.; 20,4 

Godt; Pct.; 48,81 

Mindre godt; Pct.; 12,18 

Dårligt; Pct.; 3,96 

Ved ikke; Pct.; 6,73 

Ikke relevant; Pct.; 6,63 

Hvordan fungerede kombinationen  

mellem uddannelse og job? 

Ikke relevant Ved ikke Dårligt Mindre godt Godt Meget godt 
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Screening og evaluering i forbindelse med oplæg i 2.G og 1.HF 

 
I august 2013 startede vi vores nye vejledningskoncept op, hvor vi gør 

endnu mere opmærksom på, at man, for at kunne træffe et reflekteret 

valg omkring videregående uddannelse, skal have Viden, 

Selvindsigt og man skal Handle. Al vejledning tager 

udgangspunkt i disse tre parametre. Det vil sige, at vi benytter 

”Valgpilen” i den kollektive vejledning, i screening, samt i gruppevis 

og individuel vejledning. 

I oplæggene i starten af 3.G og 2.HF er der primært fokus på 

selvindsigt og handling. Her skulle alle elever deltage i en afklaringsøvelse, der består af 

forskellige spørgsmål, som har tre formål. Dels skal det sætte tanker og selvindsigt i gang hos 

den enkelte elev omkring valgproces, og dels bruger vi i Studievalg Østjylland besvarelserne 

som screening, hvoraf vi indkalder elever med udvidet behov til ekstra vejledning i form af 

individuel eller gruppevis vejledning. Desuden er der nogle få evalueringsspørgsmål i 

slutningen af spørgeskemaet. 

Der indkom 4570 besvarelser. Af besvarelserne fremgår det, at 81% af eleverne i 3.G og 2.HF 

mener, at de kan gennemføre en videregående uddannelse. Kun 14% mener, at en 

videregående uddannelse vil være for svær. I starten af 3.G er der dog stadig mange, der er i 

tvivl om, hvilken uddannelse, de vil søge ind på, og 48% synes, det er svært at forholde sig til 

én bestemt uddannelse. 44% er i tvivl, men mener, at de er på rette vej, og 45% af eleverne 

mener, at det er helt uoverskueligt at vælge imellem de mange uddannelser. 59% er af den 

overbevisning, at et uddannelsesvalg er en meget stor beslutning, der har indflydelse på 

resten af deres liv. Den tvivl, eleverne føler, arbejdes der videre med i de resterende oplæg i 

deres gymnasietid fra Studievalg Østjylland. 

Der bliver i spørgeskemaet målt på, hvorvidt eleverne selv føler, at de har rykket sig i de tre 

parametre i valgprocessen – viden, selvindsigt og handling - i løbet af timen. På alle tre 

parametre ses det, at elever opfatter, at de er blevet klogere. Oplægget har stor vægt på 

handling og det ses også tydeligt, at det er på dét parameter, at eleverne især føler, de har 

fået mere kendskab. 

På en skala fra 1-10, hvor meget… 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Viden 

...viden havde du om 

uddannelser og 

uddannelsessystemet 

inden timen i dag? 

 

1% 

 

1% 

 

5% 

 

8% 

 

20% 

 

15% 

 

21% 

 

 17% 

   

7% 5%  

...viden har du nu om 

uddannelser og 

uddannelsessystemet? 

           

1% 1% 2% 4% 12% 14% 23% 26% 13% 6%  

Selvindsigt 

...indsigt havde du i, 

hvad der er vigtigt for dig 

i forhold til at vælge 

uddannelse inden timen i 

dag? 

           

1% 1% 3% 6% 15% 13% 16% 19% 13% 13%  

...indsigt har du nu i, 

hvad der er vigtigt for dig 

i forhold til at vælge 

uddannelse? 

           

1% 1% 2% 4% 12% 12% 17% 22% 15% 13%  
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Handling 

...vidste du om dine 

muligheder for at besøge 

uddannelser inden timen 

i dag? 

           

7% 7% 11% 11% 16% 11% 11% 10% 7% 10%  

...ved du nu om dine 

muligheder for at besøge 

uddannelser? 

           

1% 1% 2% 3% 8% 10% 16% 22% 17% 20%  

            

Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere 

- Én har masteruddannelsen i vejledning 

- To har tre moduler på masteruddannelsen i vejledning – Masteruddannelsen afsluttes inden 

for det næste år  

- To har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK)  

- Én har de tre grundmoduler på diplomuddannelsen og er i gang med en 

proceskonsulentuddannelse, der tæller som de to valgfrie moduler (DUEK) – 

Diplomuddannelsen afsluttes om ½ år 

 

- Én har opgivet at opnå individuel kompetencevurdering til diplomuddannelsen (DUEK) og 

starter på diplomuddannelsen – afsluttes inden for 6 år 

- Én nyligt deltidsansat starter uddannelse inden for det næste års tid 

- Én vikar forsøger at søge merit for et modul på masteruddannelsen og begynder på master 

inden for det næste år 

Ved fastansættelse af vejledere, som ikke umiddelbart opfylder bekendtgørelsens 

uddannelseskrav, udarbejdes en plan for opfyldelse af disse. 

Vi benytter vores uddannelse til intern uddannelse, faglig og kollegial sparring for at sikre et  

fagligt højt niveau i vores vejledning kollektivt-, gruppevist og individuelt. 

 

I det forgangne år har vi haft tre faglige dage, hvor én medarbejder har undervist i sit master- 

Projekt, en medarbejder har holdt oplæg om sit Diplomprojekt og én medarbejder har brugt    

sin proceskonsulentuddannelse til at facilitere en kollektivudviklingsproces af vores kollektive  

vejledning. Èn medarbejder har været gæsteunderviser på diplomuddannelsen i uddannelses-, 

erhvervs- og karrierevejledning i efteråret, har undervist i vejledningsteori på uddannelsen for 

universitetsansatte vejledere (AEU), og afholdt workshop på årsmødet for vejledere i novem-  

ber. 

EUD-indsatsen – herunder samarbejdet og aftaler med 

erhvervsskolerne 

Studievalg Østjylland har også i 2013 oplevet mange henvendelser fra vejledningssøgende 

med EUD-baggrund – både blandt afgangselever fra EUD-uddannelserne og personer med 

joberfaring, som bruger videreuddannelsesmuligheden som en integreret del af en 

karriereplanlægning. De personlige henvendelser er dog faldet med 17% siden 2012. Derimod 
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er der blevet flere af de kollektive arrangementer (stigning på 44%) og deltagerantallet er 

steget med 78%.  

Studievalg Østjylland har integreret de centralt udarbejdede filmklip med rollemodeller med 

EUD-baggrund, som er i gang med videregående uddannelse, såvel i den kollektive vejledning 

som i gruppevejledningen med gode resultater og positiv feedback fra eleverne. 

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

henblik på at synliggøre såvel videreuddannelsesperspektivet som vores vejledningstilbud. 

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 i januar. Der holdes desuden kollektive oplæg for alle 

skolens elever, hvor skolen måtte ønske dette – eller for udvalgte elever med videregående 

uddannelsespotentiale.  

Der arbejdes løbende på at finde en passende model for at møde alle elever på de tekniske 

skoler, som ikke har så lange grundforløb, som de andre EUD-uddannelser, og derfor kan være 

sværere at nå ud til. Vi har lavet et forsøg, som vi kalder ”Work and Talk”, hvor vi møder de 

tekniske elever, hvor de er, dvs. ude i værkstederne. Her samler vi dem til en kort uformel 

snak om deres uddannelsesmuligheder. Denne uformelle snak kan få flere til at lytte og stille 

spørgsmål end til et mere formaliseret oplæg. Det er et koncept, vi arbejder videre på i løbet 

af det næste år. 

På EUD-området er der et velfungerende samarbejde i Studievalg regi på landsplan, hvor der  

drages stor nytte af erfaringsudvekslingen centrene imellem. 

Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser 

Studievalg Østjylland har i 2013 fortsat fokuseret på at tilpasse indholdet af vejledningsydelser 

til de enkelte skoler således, at alle elever møder den samme pakke bestående af 

vejledningsydelser både 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, samt viden 

fra undersøgelser (fx profilmodellen og tal for overgang til videregående uddannelse), samt 

centrets egen screening af eleverne. 

Vi oplever, at skolernes fastholdelsesmedarbejdere i større og større omfang henviser 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 Østjylland 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, idet vi 

skriver til eleverne om træffetider, gruppevejledninger og relevant uddannelsesinformation. 

http://www.studievalgweb.dk/
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I det omfang, de gymnasiale uddannelser ønsker det, deltager Studievalg Østjyllands 

medarbejdere i arrangementer for kommende elever og for nystartede elever med 

forældredeltagelse således, at disse grupper bliver opmærksomme på Studievalg Østjyllands 

vejledning som en integreret del af det at tage en gymnasial uddannelse. Siden indgåelsen af 

ny kontrakt, har vi arbejdet målrettet på at finde en god løsning i forhold til at gøre 1.G’ere og 

deres forældre opmærksom på Studievalg Østjylland og på de konsekvenser, deres valg af 

studieretning og valgfag kan få. 

Fra de fleste skoler deltager fastholdelsesmedarbejdere eller lærere i Karrierevalg og 

overværer oplæg og/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 aktuelt. I 2013 var emnet ”Digitalt indfødte”, hvor 

Søren Shultz Hansen satte fokus på unges brug af digitale medier. Til dette oplæg er der 

blevet inviteret en bredere kreds af vejledere fra Studievalg Østjyllands samarbejdspartnere til 

arrangementet, så flere har mulighed for at deltage i vidensdelingen i forbindelse med oplæg 

om fælles vejledningsmæssige udfordringer i relation til de unge. Den bredere kreds omfatter 

såvel vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning som vejledere fra de videregående 

uddannelser. 

I 2013 har der været fokus på at øge kendskabet omkring Studievalg Østjylland i 

lærerforsamlinger. Derfor har vi afholdt præsentationsoplæg for lærergruppen på mange af 

lokalområdets gymnasiale uddannelser med det formål at øge kendskabet og fortroligheden 

med Studievalg Østjyllands vejledning blandt lærergruppen. 

Desuden er vi på Studievalg Østjylland begyndt at komme på skolerne i teams af to vejledere i 

stedet for, som før, kun én vejleder. I den korte tid, det har fungeret, har det været en positiv 

oplevelse på flere måder. Dels bliver Studievalg Østjylland mere synlig på skolen, idet vi kan 

samle f.eks. en hel årgang i løbet af én dag, og vi bliver dermed også mere synlige i 

lærerkollegiet. Samtidig giver det mulighed for kollegial sparring i løbet af en dag med mange 

oplæg. 

Udvidet behov – indsatsen – metoder og erfaringer 

Vejledningen på ungdomsuddannelserne 

Studievalg Østjylland har i efteråret 2013 screenet alle elever i afgangsklasserne. 

Screeningsværktøjet består af et spørgeskema, som eleverne udfylder. Skemaet kan dels 

udpege elever, der har et særligt behov for vejledning. Desuden indeholder det også 

refleksionsspørgsmål, som kan få elever, der ikke har et udvidet behov for vejledning, til at 

forholde sig til deres valgproces. På baggrund af screeningerne tilbydes de udvalgte elever 

med udvidet behov enten individuel eller gruppevis vejledning på deres skole. Studievalg 

Østjylland screener ud fra stedets vejledningsstrategi, hvorfor der screenes for, hvorvidt 

eleverne mangler viden eller selvindsigt, og disse elever tilbydes så en workshop eller 

individuel vejledning, der bygges op omkring disse to parametre.  

Derudover screenes der for, hvorvidt eleverne har en fysik eller psykisk funktionsnedsættelse. 

4% af eleverne tilkendegiver, at de har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som vil 

påvirke dem i større eller mindre grad i forbindelse med valg og gennemførelse af en 

videregående uddannelse. Disse elever bliver alle indkaldt til en individuel samtale, så de bl.a. 
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kan blive bekendt med mulighederne for specialpædagogisk støtte (SPS) på alle videregående 

uddannelser. I denne sammenhæng er vi indgået i et tættere samarbejde med SPS på Aarhus 

Universitet. 

Sidst, men ikke mindst, screenes der også for, hvorvidt eleverne har uddannelsesfremmed 

baggrund. Er det tilfældet, og er de samtidig i tvivl om uddannelsesvalg og ikke snakker om 

uddannelse med deres forældre, indkaldes disse også til gruppevis eller individuel vejledning. 

Vi har i alt udbudt 116 gruppevise vejledninger, hvoraf cirka halvdelen har haft deltagere nok 

til at blive gennemført. I alt 671 elever har deltaget i en sådan vejledning i 2013, hvilket er en 

stigning på næsten 50% i deltagerantallet ift. 2012. Det er med andre ord lykkes at forbedre 

rekrutteringen til denne vejledningsform, hvilket må tilskrives såvel Studievalg Østjyllands 

fortsatte arbejde med at målrette ydelserne, bl.a. ved screening, som det gode samarbejde 

med de gymnasiale ungdomsuddannelser. Hver vejleder har cirka gennemført syv 

gruppevejledninger med et gennemsnit på cirka 11 elever til hver gruppevejledning.  

Vi arbejder løbende med at målrette vores gruppevise vejledning, så den passer til skolens 

kultur og elevernes efterspørgsel. På nogle skoler holder vi gruppevejledning om uddannelse i 

udlandet, andre steder er der mere behov for hjælp til motiveret ansøgning og ansøgning på 

optagelse.dk. På HHX har vi eksperimenteret med at lave gruppevejledning, hvor eleverne 

skulle arbejde med forskellene på en elevplads og videregående uddannelse for, at de kan få 

øjnene op for fordele og ulemper ved de to veje, og derudfra hver især finde den bedste vej 

for netop dem. På et VUC-center har vi forsøgt at samle flere af vores oplæg på en enkelt dag, 

hvor eleverne så kunne vælge sig ind på de oplæg, de synes var mest relevant for dem.  

Desuden har vi i 2013 fortsat haft fokus på De uddannelsestrætte drenge. Dem har vi forsøgt 

at blive klogere på, ved at invitere dem til et fokusgruppeinterview, så vi kan målrette 

vejledning til dem. Fokusgruppeinterviewene har bl.a. også udmundet i en artikel offentliggjort 

på VejlederForum. 

Tilbuddet til den enkelte skole aftales med skolens personale i starten af skoleåret. 

Gruppevis vejledning i centret 

Vi har i 2013, ligesom i 2012, udvidet den gruppevise vejledning i centret, særligt i perioderne 

op mod ansøgningsfristerne i kvote 2 og kvote 1. I den forbindelse afholdte vi workshops med 

temaer såsom ”Er du i tvivl?”, ”Uddannelse i udlandet”, ”Hjælp til motiveret ansøgning” og 

”Hjælp til at søge optagelse”. Vi har i alt udbudt 21 workshops med samlet set 202 deltagere, 

hvilket er en stigning i deltagerantallet i forhold til 2012 på 100%. Vi fortsætter med dette 

tilbud i 2014, og vil i endnu højere grad forsøge at målrette disse workshops i forsøget på at 

imødekomme generelle problemstillinger, som er fælles for mange vejledningssøgende 

således, at de deltagende selv kan skabe netværk og få værktøjer sammen med andre til selv 

at løse udfordringerne. 

Ekstern gruppevis og individuel vejledning 

Studievalg Østjylland har fortsat 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. Vi har deltaget med 

længere, individuelle samtaler med de deltagende elever i vores lokalområde, samt en 

evaluering af disse samtaler med henblik på projektets målsætning. 
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Vi har i skrivende stund 1404 likes på vores Facebook-side. Siden præsenteres for 3. g’ere, 

som en måde at holde sig opdateret på viden, arrangementer og temaer omkring 

videregående udannelser efter de er blevet studenter. Der opfordres også til, at facebook kan 

bruges til hurtig kontakt til Studievalg. 

Vi har holdt oplæg for medarbejderne ved UU Randers, UUHerning og UUÅrhus ved en 

konferencen ”Vejledning i Fællesskaber” arrangeret af UUUC. Her fortalte vi om vores 

erfaringer med gruppevejledning 

Desuden deltager vi aktivt i Udays – Aarhus store åbenthus arrangement for alle videregående 

uddannelser i byen. Vi er med i planlægningen og holder ekstraordinært åbent de dage, 

samtidig med vi holder oplæg og gruppevejledning i vores center. 

Vi har under den forrige kontrakt deltaget i de halvårlige jobmesser hos LærDansk Aarhus, 

hvor personer med udenlandsk baggrund har kunnet møde virksomheder og uddannelses-

institutioner og i den forbindelse få hjælp til afklaring af deres uddannelsessituation hos 

Studievalg. Vi har i den forbindelse fået mange henvendelser, også i tiden efter messerne. 

Endelig har vi i lighed med sidste år afholdt oplæg for elever på forskellige højskoler i 

lokalområdet. I 2013 gjaldt det Ry Højskole, Testrup Højskole og Den skandinaviske 

designhøjskole i Randers. 

UG.dk – erfaringer med anvendelse af ug.dk 

Faciliteterne på UG.dk indeholder de relevante informationer i relation til uddannelser og valg 

af disse. Derfor er det vigtigt, at der løbende arbejdes på at gøre UG.dk mere overskuelig for 

engangsbrugeren, der søger basisinformationer, som det videre uddannelsesvalg kan bygge 

på. 

Vi vejleder i brugen og opbygningen af UG.dk således, at flest mulige 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. 

For at der for den almindelige bruger, der typisk skal træffe valg af videregående uddannelse 

én gang i livet, kan skabes større gennemskuelighed på uddannelsesrelaterede hjemmesider, 

har vi jævnlig kontakt til UG.dk og lignende officielle uddannelsesaktører. Vi leverer jævnligt 

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

forældre. Vi har også skrevet artikler til ug. 

På vores egen hjemmesiden www.studievalgweb.dk kan eleverne på ungdomsuddannelserne i 

Østjylland booke træffetid og tilmelde sig vores emailservice. Systemet sender en sms-

reminder ved booket deltagelse i vejledning. Desuden er der redskaber, man kan bruge i den 

gode valgproces, og man kan som elev få en oversigt over, hvornår Studievalg Østjylland er 

på deres skole og se, hvad de enkelte vejledningstilbud indeholder. 

Vi deltog i efteråret som én af Studievalgs repræsentanterne (sammen med Studievalg 

København) i en vejleder-workshop i forbindelse med UNI-C ’s videreudviklingen af ug.dk. Her 

præsenterede  vi Studievalgs samlede forslag og ønsker til udvikling af ug.dk og bidrog som 

erfarne brugere med input til UNI-C’s forslag til ændringe og forbedringer af sitet. 

http://www.studievalgweb.dk/
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Status for samarbejde med og tilpasningen til eVejledning 

Vi har et godt samarbejde med eVejledning. En medarbejder herfra har været med til 

planlægge og afholde Netværksmøde om ”uddannelsesvejledning på Sociale Medier” 

Studievalg Østjylland informerer om eVejledning i forbindelse vejledningsaktiviteterne på 

ungdomsuddannelserne, i vejledningscenteret i Aarhus, hvor der er opslag og flyers om 

eVejledning. Der linkes til eVejledning på såvel www.studievalgweb.dk og 

www.studievalg.dk/oestjylland. 

Studievalg Østjylland har haft én medarbejder på fuldtidsorlov og én medarbejder har haft 2/5 

orlov indtil august 2013 i forbindelse med en ansættelse i eVejledning, ligesom der er henvist 

en tilknyttet vikar til eVejledning. I øjeblikket er der ingen vejledere fra Studievalg Østjylland 

tilknyttet eVejledning, men vi er åbne for at fastansatte medarbejdere søger deltidsansættelse 

i eVejledning, hvis dette ønskes. 

Antallet af telefoniske henvendelser er reduceret i forhold til de foregående år, hvilket kan tyde 

på, at eVejledning er begyndt at aflaste presset på den individuelle vejledning i Studievalg 

Østjylland. 

Evt. nye tiltag m.v. 

Fra 1. august 2013 er der indført booking af vejledningssamtaler i vejledningscenteret, 

Vestergade 24 i Aarhus. Det har krævet en længere indkøringsfase for personale såvel som for 

vejledningssøgende – flere vejledningssøgende er gået forgæves, men er blevet hjulpet til at 

booke en tid. Der har desuden været lange ventelister. I forbindelse med ansøgningsfristerne 

vil der ikke være mulighed for booking af samtaler, hvorfor de vejledningssøgende bliver 

vejledt i den rækkefølge, de ankommer til centeret. 

 

I tabellen ses en oversigt over udbudte og afholdt vejledningssamtaler, og ikke mindst 

ventelister fra august til december. 

Registreringsskema for 
henvendelser til centret                                       

 2013     -    Ugenr: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
                     

Lu
kket 

                  
 Individuelle vejledninger / uge                                     
 Antal udbudte tider 33 32 32 32 32 34 17 34 50 34 51 50 51 51 51 51 51 40 
 Antal bookede tider 32 32 30 32 32 34 17 33 47 34 50 49 50 50 50 48 47 39 
 Antal fremmødte 26 29 27 29 30 30 12 33 44 30 46 44 44 47 37 35 43 36 
                                       
 Vejledning uden booket tid 12 14 12 12 14 11 7 20 14 24 9 13 5 11 5 6 7 9 
                                         
 Venteliste pr. uge 4 21 32 30 34 32 17 13 18 0 28 29 17 15 11 23 3 2 6 
 

                      

I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform har Studievalg Østjylland holdt møder med 

bl.a. Jobcenter Aarhus, og vi har taget kontakt til jobcentre og UU i de omkringliggende 

kommuner for at gøre opmærksom på mulighederne for at få relevant vejledning om 

uddannelsespålagtes muligheder indenfor de uddannelser, der er omfattet af Studievalg 

http://www.studievalgweb.dk/
http://www.studievalg.dk/oestjylland
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Østjyllands vejledning. Der er endnu ikke blevet udarbejdet et formaliseret samarbejde 

omkring uddannelsespålæg, da vi afventer, at jobcentre og UU-centre finder på plads efter den 

nye reforms ikrafttræden. 

 

I tiden omkring Kvote2-ansøgningsfristen deltog Studievalg Østjylland i et indslag i Go’ aften 

Østjylland og i to indslag i P4 radio. 

I november var Studievalg Østjylland inviteret til et dialogmøde mellem uddannelses-

institutioner i Aarhus arrangeret af Borgmesteren og Børne- og Ungerådmanden. Her holdt vi 

et oplæg om vores vejledning og vores vejledningskoncept. Borgmesteren takkede derefter ja 

til at åbne vores arrangement Studie- og Karrieredag (tidligere kaldet Karrierevalg) i januar 

2014. 

 

I det forgangne år har vi som tidligere år opkvalificeret vores vejledning ved at tage ud og 

besøge forskellige uddannelser. I dette år har vi besøgt Journalisthøjskolen, Diakonhøjskolen, 

Det blå Danmark og forskellige uddannelser i Roskilde. 

 

Vi har i 2013 afholdt en møderække med Beskæftigelsesregion Midtjylland. Mødet er et led i 

vores arbejde med at holde os orienteret om den aktuelle og fremtidige arbejdsmarkeds-

situation. Vi får af den vej også mulighed for at påvirke nogle af de redskaber Beskæftigelses-

regionen udvikler – fx bliver hjemmesiden ’Fremtidens kompetencebehov' i øjeblikket 

videreudviklet så den også kommet til at rumme akademikerjobs og dermed kan bruges i 

vejledningen af Studievalgs målgrupper. 

Som skrevet i årsrapporten sidste år, så har vi forsøgt at afvikle administrationen af domænet 

studievalg.dk og tildelingen af emails i relation til dette domæne. Ministeriet afslog at overtage 

denne opgave. Det samme gjorde Metropol, så indtil videre varetager Studievalg Østjylland 

stadig denne funktion, men ønsker fortsat at få den afviklet så vidt muligt. 


