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1. Studievalg Københavns årsrapport  
Årsrapporten udarbejdes til Uddannelsesministeriet som led i kontrollen med, at Studievalg Køben-
havn leverer de ydelser, der er indgået kontrakt om.  
 
Derudover skulle årsrapporten gerne give andre læsere et retvisende indblik i den måde, hvorpå 
Studievalg København udfolder vores kerneydelse vejledning om valg af videregående uddannelse 
og erhverv over for de forskellige målgrupper, vi er i kontakt med. 
 
Studievalg København samarbejder med alle ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden, incl. 
Bornholm, nemlig 80 gymnasiale uddannelser med ca. 43.500 elever samt 14 erhvervsuddannelser 
med afdelinger spredt på 36 adresser med ca. 23.000 elever. Hovedparten af den samlede vejled-
ningstid udføres på ungdomsuddannelser. 
 
Studievalg København afholdt i 2014 over 4.600 vejledningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne 
og var i konkret til stede og i kontakt med samtlige klasser.  
 
Det er en særdeles rutineret og professionel medarbejderstab, der er ansat i Studievalg Køben-
havn. 
 
Studievalg København er i flere perioder om året en endog meget travl arbejdsplads, hvor medar-
bejderen, vejlederen, skal kunne holde tungen lige i munden og flere bolde i luften samtidigt. Den 
enkelte vejleder afvikler i gennemsnit over 130 kollektive og gruppevise arrangementer på ung-
domsuddannelserne og gennemførte mere end 900 individuelle vejledningsaktiviteter. Hertil kom-
mer alle aktiviteterne i centret, herunder gruppevejledning, informationsmøder eller workshops, 
samt individuel vejledning. 
 
Studievalg København flyttede i maj 2014 til den nu blivende adresse på Valhalsgade 5 på Nørre-
bro. 
Flytningen til ny-istandsatte lokaler var velforberedt og forløb uden problemer. Annonceringen til 
unge og voksne brugere forløb uden aktivitetsnedgang. 
 
 

2. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter  
Årets væsentligste aktiviteter består suverænt af vejledningsaktiviteter. Studievalgsbekendtgørel-
sen fastlægger krav til tre vejledningsniveauer: 

1. Kollektiv vejledning 
2. Gruppevejledning 
3. Individuel vejledning 

 
På studieforberedende ungdomsuddannelser (herefter: gymnasier) udfoldes alle niveauer, på er-
hvervsuddannelser kollektiv og individuel vejledning og i centret i Valhalsgade gruppevejledning og 
individuel vejledning. 

Aktiviteter på gymnasier 

I 2014 blev der afholdt over 1.500 kollektive vejledningsarrangementer. Kollektiv vejledning er 
altid skemalagt på samme måde som al anden undervisning for eleverne på skolen. 
Kollektiv vejledning retter sig mod alle elever og foregår oftest klassevis, hvorved studievalgsvejle-
deren bliver synlig for alle elever og får sat samtlige elever i tale. 
Kollektiv vejledning er en blanding af information, dialog og refleksive øvelser, som udfordrer ele-
vernes tanker og forestillinger om egen uddannelses- og karrieremæssige fremtid. 
 
Der blev afholdt næsten 300 gruppevejledninger. Gruppevejledning er frivillig for eleverne, og ele-
ver, som finder temaet relevant for deres egen situation, deltager. Deltagergruppen er derfor ret 
homogen, ret motiveret og deltagende. 
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Den individuelle vejledning er delt i tre forskellige aktiviteter:  
• Personlige samtaler, som er åbne for alle elever 
• Personlige samtaler med elever med udvidet vejledningsbehov 
• Mail 
 
Alle samtaler skal bookes digitalt via link, som er tilgængelige for eleverne ofte på skolens intranet. 
Elever med udvidet behov inviteres på baggrund af deres besvarelse af en e-survey. De udvalgte 
elever får et særligt link, så det sikres, at elever i den situation har adgang til vejledning. 
Metodisk er der forskelle i samtalernes forløb, som alle varer 20 minutter med mulighed for gen-
bookning, når der er behov for dette. 
I 2014 blev der gennemført 2.293 individuelle samtaler. 
 
Mailkorrespondancen mellem elever og studievalgsvejledere løb op i 8.299 besvarelser i 2014.  

Erhvervsuddannelser 

På alle erhvervsuddannelser afholdes kollektiv vejledning én gang for hver klasse på hovedforløbet. 
Den konkrete placering – tidligt eller sent i hovedforløbet – er aftalt med skolerne. Om indhold og 
tilgang, se afsnittet om samarbejde på erhvervsskolerne i afsnit 5.1. 
I 2014 blev der afholdt 190 oplæg. 
 
Eleverne tilbydes individuel vejledning i forlængelse af det kollektive oplæg, hvilket nogle elever 
benytter sig af.  
 
Elever fra erhvervsuddannelse og unge/voksne færdiguddannede benytter også muligheden for 
vejledning via mail til Studievalg Københavns postkasse eller den studievalgsvejleder, der afholdt 
den kollektive vejledning og i den forbindelse udleverede sit visitkort.  

Vejledning i centret 

I Studievalg Københavns fysiske vejledning er den primære ydelse individuel vejledning og i min-
dre omfang gruppevejledning. 
Den individuelle vejledning fandt sted i åbningstiden: Mandage og torsdage kl. 13.00 – 17.00. 
 
Før august 2014 opererede Studievalg København med to typer af individuelle samtaler: 
• Korte samtaler, 10-20 minutter, hvor den vejledningssøgende uden forudgående aftale kunne 

komme ind fra gaden og få vejledning. Bemandingen af centrets åbne vejledning varierede over 
året med lav vagtbemanding i efteråret, stigende bemanding fra januar til 15. marts, lav be-
manding fra 16. marts, men stigende frem mod 5. juli og igen høj bemanding ugen efter 30. ju-
li. Trods disse tiltag opstod der flaskehalse og (korte) perioder med kø og (længere) ventetider, 
til gene for både den vejledningssøgende og vejlederen  

• Lange samtaler, 45 minutter, som kun kan bookes af en vejleder fra Studievalg København, 
hvis denne vurderer, at vejledningssøgendes udfordringer er så store, at der må anvendes læn-
gere tid til at komme i dybden med problemstillingerne, som til tider kan være temmelig kom-
plekse. Der er mulighed for otte samtaler hver uge af denne slags 

 
Fra august indførte vi også tidsbestilling til de korte samtaler. Vejledningssøgende booker via link 
på www.studievalg.dk/kbh, og selv om denne nye praksis gør tilgangen til vejledning en anelse 
mere besværlig, har det været en ubetinget succes; Høj bookingprocent (100 %), høj fremmøde-
procent (90-100 %), ingen kø og bevidste, forberedte vejledningssøgende, der er super opmærk-
somme på at udnytte hele vejledningstiden og med forståelse for, at vejledningen også skal slutte 
efter 20 minutter, da en ny vejledningssøgende venter.  
For vejlederen har ændringen også været meget positiv; ingen kø-dannelser og dermed mindre 
stress/pres – men til gengæld en liste med navne, så man kender vejledningssøgendes navn og 
ofte også har en kort beskrivelse af de spørgsmål vejledningssøgende vil drøfte, i det de har mulig-
hed for at lave en note herom i bookingsystemet. 
 
Antallet af udbudte vejledningstider var fra august helt stabilt, men vil i foråret variere, så der er 
flere og flere tider op mod 15. marts, reduktion herefter og stigende igen mod 5. juli. 
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Hvis vejledningstiderne er fyldt op, kan vejledningssøgende skrive sig på venteliste og så få be-
sked, hvis en anden aflyser sit tid. Selv samme-dags-afbud bliver meget ofte genbooket af vejled-
ningssøgende fra venteliste – eller en anden heldig borger, som forsøgte at booke tid på det helt 
rigtige tidspunkt. 
 
Lange samtaler fungerede fra august måned på nøjagtigt samme måde som beskrevet ovenfor. 
 
I 2014 blev der gennemført 1.995 korte samtaler og 145 lange samtaler. 
 
Der blev i 2014 afholdt 70 gruppevejledninger i centret. Gruppevejledning er delt i to metodisk 
forskellige typer: Informationsmøder og workshops, som hver varer 90 minutter.  
Begge typer afsluttes med mulighed for individuel vejledning, så vejledningssøgende både kan ha-
ve gavn af det planlagte fælles forløb og få stillet sine individuelle spørgsmål ved samme lejlighed. 
 
• Informationsmøder er, som betegnelsen angiver, en relativt ’lærerstyret’, men alligevel dialog-

baseret gennemgang af bestemt tema eller emne.  
I 2014 besluttede vi at bruge vores ret omfattende kontakter i erhvervslivet til at afholde en 
række informationsmøder i form af karriereoplæg for gymnasieelever – i Valhalsgade og efter 
skoletid! Det var noget af et eksperiment, som dog lykkedes på fremragende vis. Se evaluering 
og kort indholdsbeskrivelse af ’Karriereoplæg i vejledningscentret’ i afsnit 4.1 

• Workshops er langt mere øvelses- og refleksionsorienterede, hvor de vejledningssøgende gen-
nem forskellige refleksionsøvelser arbejder sammen og sparrer om løsninger på deres respekti-
ve problemstillinger 

 
Det er også muligt at kontakte Studievalg København via mail og/eller telefon, selvom den unge 
med fordel kunne bruge til eVejledning. Besvarelser af mails og telefoner har mere form af under-
søgelse af den vejledningssøgendes behov mhp. at visitere til et relevant vejledningstilbud i eller 
uden for Studievalg København. 
 
 

3. Bemærkninger til Uddannelsesministeriets talpublikation  
 
3.1 Tal for skoler og vejledningscenter 

Vejledning på ungdomsuddannelser 

Igen i 2014 har Studievalg København gennemført langt over 8.000 individuelle samtaler, helt 
præcist 8.292. Dette er en nedgang i forhold til 2013 på små 7 %. Nedgangen kan tolkes som et 
tegn på, at flere elever har fået øjnene op for eVejledning og deres tilbud, som vi systematisk om-
taler for eleverne.  

De mest travle kvartaler med individuelle samtaler på skolerne er 1. og 4. kvartal, hvor 68 % af 
samtalerne ligger. De ekstra mange samtaler i disse kvartaler skyldes, at vi inviterer elever med 
udvidet behov i forhold til at vælge uddannelser til individuelle samtaler, på baggrund af surveys 
udfyldt af eleverne i de klassebaserede obligatoriske kollektive arrangementer i 2.g/1.hf & 3g/2.hf.  

Antallet af mailbesvarelse til elever ligger på 8.299 i 2014. Dette er en nedgang på lidt over 7 % i 
forhold til 2013. Igen tolker vi denne nedgang som et tegn på, at flere elever bruger eVejledning. 
Imidlertid viser det fortsat meget høje tal for mailudvekslinger i 2014, at mailmediet er et vigtigt 
kommunikationsmedie på skolerne i forhold til elevernes kontakt med deres vejleder fra Studievalg 
København. 

Antallet af gruppevejledninger på ungdomsuddannelserne, der er udbudt i 2014, er 277 (i 2013 
242). Langt de fleste har været gennemført uden forudgående tilmelding. I alt har 7.321 deltaget i 
gruppevejledninger, hvilket svarer til, at næsten 2.000 flere elever har deltaget i gruppevejlednin-
ger set i forhold til 2013. 
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Vejledning i centret 

Studievalg København har i centret gennemført 2.140 personlige samtaler i 2014. Ser vi særligt på 
3. og 4. kvartal og sammenligner disse med 3. og 4. kvartal 2013, som var de første i nuværende 
kontrakt, så er der gennemført 192 flere samtaler i 2014 – eller svarende til en stigning på 20 %. 
Dette er meget tilfredsstillende.  
 
Udover de ”almindelige” samtaler, som fra august 2014 har skullet bookes (se kapitel 2), har Stu-
dievalg København fortsat med lange bookede samtaler á 45 minutters varighed for personer med 
helt særlige udfordringer og komplekse problemstillinger i forhold til at få valgt uddannelse. Af dis-
se er gennemført 145 samtaler i 2014. Det svarer helt som ventet til niveauet i 2013. 
 
I centret har der i 2014 været udbudt 70 gruppevejledninger, hvor 980 personer har deltaget. I 
forhold til efteråret 2013, hvor en gruppevejledning havde gennemsnitligt 5 deltagere, så er dette 
tal næsten tredoblet i 2014 til gennemsnitligt 14 personer, hvilket er tilfredsstillende.  

Overgangsfrekvenser 

Overgangstallene for Studievalg København for de gymnasiale uddannelser til videregående ud-
dannelse ser rigtig gode ud.  
 

 
 
 
 
Overgangsfrekvensen ved 3 måneder efter gymnasial uddannelse ligger stabilt på 21 % fra årgang 
2011 og frem. Tallet er en smule under landsgennemsnittet, som for årgang 2013 er 23 %. Hvis 
man imidlertid følger årgang 2011, som er den sidste, der er tal for ved 27 måneders overgang, 
ligger Studievalg København ved 27 måneders overgang på 73 %, hvilket er over landsgennem-
snittet på 72 %. 
 
Anskuer man overgangstallene for erhvervsuddannelser til de videregående uddannelser, så er 
Studievalg Københavns tal stabile og fornuftige, da de følger landsgennemsnittet: 

Tabel 1: Overgangsfrekvens - Fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse  
Årgang 2009-2012 Region Hovedstaden (i procent) 
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4. Studievalg Københavns egen kvalitetssikring og -udvikling 
 
Studievalg København arbejder systematisk med kvalitetssikring og udvikling i forhold til at sikre 
en så optimal indholdsmæssig vejledningsydelse for de vejledningssøgende som muligt. Der arbej-
des i denne sammenhæng både med at kvalitetssikre gennem intern evaluering af ydelser, men 
også egentlige brugerundersøgelser. Desuden er der også et massivt fokus på at integrere IT-
systemer i rammerne omkring vejledningen for at sikre en så let tilgængelighed til vejledningen 
som muligt for de vejledningssøgende. Nedenfor gives et indblik i dette arbejde. 
 
 
4.1 Brugerevalueringer  

Kollektive obligatoriske arrangementer på de gymnasiale uddannelser 

I 2014 er det obligatoriske arrangement ‘Uddannelse og Valgproces’ for 2.g/1.hf blevet brugereva-
lueret. Med 828 besvarelser samt en god spredning geografisk og på uddannelsesretningerne er  
 

2% 5%
33%

47%

13%
0%

20%

40%

60%

1 2 3 4 5

Hvor meget har arrangementet hjulpet dig til at få en bedre forståelse af 

uddannelsessystemet i Danmark? 

(1=Intet, 5= Rigtig meget)

 
 
 
 

Tabel 2: Overgangsfrekvens - Fra erhvervsuddannelse, hovedforløb, til videregående 
uddannelse.  Årgang 2009-2012 Region Hovedstaden (i procent) 
 

Tabel 3: Spørgsmål fra brugerevaluering i forbindelse med det kollektive, gymnasiale arrangement 
Uddannelse og Valgproces:  
Hvor meget har arrangementet hjulpet dig til at få en bedre forståelse for uddannelsessystemet i 
Danmark? 
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data valide. I arrangementet bliver der bl.a. arbejdet med forståelse for uddannelsessystemet. 
Dette blev der spurgt til i brugerevalueringen: ’Hvor meget har arrangementet hjulpet dig til at få 
en bedre forståelse for uddannelsessystemet i Danmark?’ 
 
Som tabel 3 tydeligt viser, får eleverne en rigtig god forståelse for uddannelsessystemet ved ar-
rangementet. 
 
Et af de øvrige spørgsmål, der bliver stillet i undersøgelsen, har fokus på, om eleverne kender de-
res næste skridt i forhold til deres uddannelsesvalg. 
 
89 % af eleverne er handlingsparate og har styr på, hvad deres næste skridt er i forhold til deres 
uddannelsesvalg. Handlingsparatheden svinger lige fra ’At skulle tale med en studievalgsvejleder’ 
til at skulle ‘Besøge uddannelsesstederne’. Analyserer vi nærmere på de elever, der har svaret ’An-
det’ og kobler disse til de individuelle kommentarer, der kan gives til sidst i brugerundersøgelsen, 
så angiver alle her også en handlingsaktivitet. 
 
Kun 11 % af eleverne svarer ‘Det ved jeg ikke’, når det kommer til at kende sit næste skridt i for-
hold til sit uddannelsesvalg her i sidste halvdel af 2.g/1.hf. Det skal her bemærkes, at de elever, 
der svarer, ‘Det ved jeg ikke’, og de elever, der svarer, ‘Jeg skal tale med en studievalgsvejleder  
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for at komme videre’, med stor sandsynlighed bliver indfanget i vores e-survey, der afslutter dette 
arrangement. Disse elever bliver efterfølgende inviteret til en individuel samtale med vejlederen fra 
Studievalg København på skolen. Hermed får de elever, der har problemer med at komme videre, 
en særlig støtte. Samme fremgangsmåde anvendes ved det kollektive obligatoriske arrangement 
‘Uddannelse og Karriereveje’ i 3.g/2.hf i forhold til at spotte og hjælpe elever, der har problemer 
med at komme videre med valget på baggrund af de kollektive obligatoriske arrangementer alene. 
 
Det øvrige obligatoriske kollektive arrangement, der er brugerevalueret på i 2014, er arrangemen-
tet ‘At søge og blive optaget’ for 3.g/2.hf.  
Antal besvarelser på denne undersøgelse blev desværre ikke voldsom højt, i alt 158 besvarelser, 
hvilket ikke er nok til have valide data. Imidlertid tegner der sig et billede i de individuelle kom-
mentarer, som er afgivet i undersøgelsen, der stemmer med den fornemmelse, man som vejleder 
efterhånden ofte oplever ved arrangementet: Mange har styr på elementerne vedrørende optagelse 
og får derfor ikke noget nyt ud af arrangementet. Det indgår derfor kraftigt i Studievalg Køben-
havns fremtidige overvejelser, om et sådant obligatorisk kollektivt arrangement er en optimal ud-

Tabel 4: Spørgsmål fra brugerevaluering i forbindelse med det obligatoriske gymnasiale arrangement 
Uddannelse og Valgproces:  
Hvad er dit næste skridt i forhold til dit uddannelsesvalg? 
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nyttelse af den tid, der er til rådighed til vejledning, i forhold til at hjælpe flest muligt med at få at 
et godt grundlag at vælge videregående uddannelse og erhverv på. Man kan nok også sætte 
spørgsmålstegn ved, om de elever, som har gavn af et sådant arrangement, bliver klædt optimalt 
på gennem en session i januar/februar/marts, når langt de fleste først skal anvende den opnåede 
viden, når de er færdige med deres gymnasieuddannelse, og en del først, når de har holdt et sab-
batår. 

Kollektivt arrangement på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 

Det kollektive arrangement på erhvervsuddannelsernes hovedforløb er også blevet brugerevalueret 
i år.  
 
Med 346 besvarelser spredt ud på merkantile, tekniske og SOSU-forløb har vi med valide data at 
gøre. Undersøgelsen viser, at Studievalg Københavns vejledning på erhvervsuddannelserne giver 
rigtig god mening. Bl.a. bliver eleverne spurgt til, hvor meget arrangementet har givet dem inspi-
ration til, hvordan efter-videreuddannelse kan bruges i deres karriereudvikling: 
 

 
 
 
Som det ses af figuren, så svarer langt de fleste 4 eller 5 (76 %). Gennemsnitsscoren er 4,2, hvil-
ket er et godt stykke over Studievalg København målsætning for målinger med 1-5 skala, hvor 
målet er en gennemsnitsscore på 3,5 og derover.  

Lange bookede samtaler i vejledningscentret 

I 2014 afsluttedes en brugerevaluering af de lange bookede samtaler, som har kørt fra oktober 
2013 indtil maj 2014. 82 vejledningssøgende har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til 71 % 
af de gennemførte samtaler. I denne evaluering bliver den vejledningssøgende bl.a. spurgt til, hvor 
tilfreds denne samlet set har været med samtalen.  

 
 
 

Tabel 5: Spørgsmål fra brugerevaluering i forbindelse med arrangement på erhvervsuddannelsernes  
hovedforløb 
Jeg har fået inspiration til, hvordan efter-videreuddannelse kan bruges i min karriereudvikling  

Tabel 6: Spørgsmål fra brugerevaluering i forbindelse med lange bookede samtaler i centret. 
Hvor tilfreds er du samlet set med samtalen?  
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Som ovenstående tabel viser, er de vejledningssøgende ovenud tilfredse med den vejledning, som 
de modtager i disse samtaler. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at de vejlednings-
søgende, der bliver tilbudt disse samtaler, ofte er mennesker med store, også eksistentielle udfor-
dringer. Det er fx. borgere, der hænger fast i kontanthjælpssystemet, og personer, der har lidt 
voldsomme følelsesmæssige knæk på grund af eller forud for afbrud af videregående uddannelse. 

Karriereoplæg i vejledningscentret 

I november 2014 afholdt Studievalg København for første gang karriereoplæg i centret for gymna-
sieelever fra Region Hovedstaden. 15 oplæg blev afholdt inden for 12 forskellige emneområder – 
lige fra ’Iværksætteri og entrepreneurship’, over ’Ingeniør, naturvidenskab og miljø’, til ’Sprog, 
kultur og historie’. Se alle oplægstitler i bilag 1. 
 
Til hvert oplæg var inviteret tre oplægsholdere med job inden for det pågældende emneområde, 
som fortalte om deres karrierevej til det job, de havde i dag. Oplægsholderne havde forskellige 
videregående uddannelsesbaggrunde, og så vidt muligt repræsenterede oplægsholderne både uni-
versitets-, professionsbachelor- og erhvervsakademiniveau. 
 
Oplæggene var placeret sidst på eftermiddagen og uden for elevernes skoletid. Målet var at få 
mindst 15 deltagere pr. oplæg, dvs. i alt 225 deltagere. Næsten 600 afgangselever fra skolerne tog 
frivilligt turen til vores center for at deltage, nogen langvejs fra bl.a. Hundested og Hillerød. Kun et 
enkelt oplæg havde færre deltagere end 15 (12 deltagere). Andre oplæg kørte med helt op til 60 
deltagere.  
At deltagerantallet samlet set blev over dobbelt så højt som forventet, er endog meget tilfredsstil-
lende. 
 
En brugerundersøgelse blev gennemført i forbindelse med karriereoplæggene, hvor 23 % af de 
deltagende elever svarede. I undersøgelsen blev deltagerne bl.a. spurgt til, hvad de havde synes 
om arrangementet. 
 

  
 
 
 
Som det ses af tabel 7, giver hele 72 % af respondenterne arrangementet 4 eller 5, hvilket er me-
get tilfredsstillende. Den samlede gennemsnitsscore er 4,0. Studievalg København målsætning for 
målinger med 1-5 skala er, som tidligere beskrevet, en gennemsnitscore på minimum 3,5, så det 
er et meget tilfredsstillende resultat.  
 
I undersøgelsen var der også mulighed for, at respondenterne kunne give en kvalitativ kommentar. 
Her er et par typiske citater: 
 

‘Endelig en form for studievejledning, hvor man rent faktisk hører fra erfaring og personer, 

der har gået den vej, man selv overvejer nu. Det var dejligt, at det var personligt’ 
 

‘Jeg synes, at det var vildt godt, at man havde fået nogle mennesker ud for at fortælle om 

deres karriere, og hvordan de brugte sprog, kultur og humaniora i deres arbejde’ 

Tabel 7: Spørgsmål fra brugerevaluering i forbindelse med karriereoplæg i centret, 
Hvad synes du om arrangementet?  
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‘Det bedste var, at man hørte historier fra folk, som selv har taget uddannelsen, og om 

hvordan deres liv var efter angående job’ 
 

4.2 Integration af IT-systemer i rammen omkring vejledningsydelsen 
Studievalg København har i 2014 arbejdet intensivt med at optimere de IT-mæssige rammer om 
vejledningen, således at vejledningen bliver lettest tilgængelig for den vejledningssøgende. 
 
På de gymnasiale skoler er det blevet muligt for den enkelte elev at booke tider direkte i et IT-
system, der anvendes på tværs af studievalgscentrene. Studievalg København har fået arbejdet 
dette system dybt ind i skolernes IT-systemer, således at eleven møder denne bookingmulighed, 
der hvor denne bevæger sig i det daglige.  
 
Fra august 2014 blev det som nævnt i kapitel 2 også muligt at booke en fast vejledningstid på 20 
minutter for den vejledningssøgende i centret. Dette sker gennem samme system, som anvendes 
på de gymnasiale skoler. Den vejledningssøgende kan nu sidde i ro og mag derhjemme, i bussen 
eller et helt tredje sted og booke en fast tid via vores hjemmeside www.studievalg.dk/kbh og her 
angive, hvilke emner denne ønsker at tale med os om.  
 
4.3 Facebook 
Studievalg København startede i 2014 en Facebook-side, www.facebook.com/StudievalgKBH. 
Facebook-siden er ikke en vejledningsplatform, men en informationskanal til elever i ungdomsud-
dannelser og på sabbat.  
Elever på ungdomsuddannelser opfordres i de kollektive arrangementer og på beskeder via skolens 
intranet til at ’like’ siden, så de kan få løbende opdateringer fra Studievalg København og fortsætte 
med at få disse, hvis de bliver sabbatister. På få måneder er siden kommet op på over 3.500 ’li-
kes’, hvilket er et tilfredsstillende for 2014, men som der skal arbejdes videre på i 2015. 
 
Opslag på siden giver målrettede informationer om vigtige datoer (ansøgningsfrister, kvote 2 og 
kvote 1), åbent hus-arrangementer, vejledningsværktøjer, udlandsophold, studiepraktik, nye ud-
dannelser, karrieremuligheder, udvalgte arrangementer i Valhalsgade osv.  
 
 

5. Eksterne samarbejder 
 
5.1 Samarbejde med interessenter 
Studievalg København samarbejder med en lang række interessenter, som ikke alle nævnes i års-
rapporten. Neden for fremhæves samarbejdet med ungdomsuddannelserne, eVejledning, Uddan-
nelsesguiden og de øvrige studievalgscentre. 

Gymnasier  

Samarbejdet med de gymnasiale skoler er godt. Skolerne deltager aktivt i planlægningen med at få 
Studievalg Københavns aktiviteter optimalt ind i skoleplanen.  
Skolerne har på deres side mange forhold at tage højde for, når Studievalgs aktiviteter skal place-
res ’i skemaet’, og studievalgsvejlederen er ikke altid den mest fleksible samarbejdspartner, idet 
vejlederen skal have vejledningsaktiviteter på mellem fem og syv skoler til at passe ind i sin kalen-
der.  
 
Der har i hele 2014 været aftalt over 4.600 skemaaktiviteter – som 17 vejledere (13,5 årsværk) 
gennemførte. 
 
Studievalg København er opmærksomme på skolernes forskelligheder, og i samarbejde med sko-
lerne tilpasser Studievalg København konceptet, så det bedst passer til skolen. 
Dette giver variationer i rækkefølge og sammensætning af aktiviteter, men altid i overensstemmel-
se med ydelses- og løsningsbeskrivelsen (’kontrakten’).  
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Studievalg København vil gerne udvide denne tilpasning, så eleverne ’rammes’ bedst muligt på 
de(t) tidspunkt(er), hvor de er mest motiverede/har størst behov for vejledningen. 

Erhvervsuddannelser 

Studievalg København har et godt og formaliseret samarbejde med alle erhvervsskoler og er-
hvervsskoleafdelinger – store som små – i Region Hovedstaden. 
 
Hver erhvervsskole har sin egen studievalgsvejleder tilknyttet, og samarbejdet har været så stabilt 
over flere år, at skolerne i stigende omfang er aktive og opsøgende i at planlægge vejledningsakti-
viteter for deres elever med studievalgsvejlederen. 
 
Resultatet er, at praktisk talt alle klasser får vejledning om de specifikke videregående uddannel-
ser, deres erhvervsuddannelse giver adgang til. 
Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg København nøje oplæggene til erhvervsuddan-
nelserne, så de er målrettet til indgangen eller hovedforløbets retning.  
Oplæggene er bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vej-
ledningsteoretisk en høj grad af karriereorientering, og eleverne orienteres grundigt til det åbne 
uddannelsessystem.  
 
Kvaliteten af Studievalg Københavns arbejde bekræftes løbende på skolerne, hvor lærernes feed-
back på vejlederens kompetencer samt indhold og afvikling af oplæggene er meget positiv. 

eVejledning 

Samarbejdet med eVejledning var i 2014 fortsat fint. Studievalg København har en kontaktperson i 
eVejledning, så kommunikationsvejen altid er klar. 
 
Studievalg København er repræsenteret ved de møder og faglige sammenkomster, eVejledning 
inviterer til. Studievalg København inviterer eVejledning til forskellige aktiviteter, fx oplæg på et 
internationalt ekspertseminar, en seminardag om udenlandske medicinuddannelser, mv. 

Uddannelsesguiden 

Studievalg København bidrog med en medarbejder som hele ’Studievalg Danmarks’ repræsentant i 
en interessentgruppe, der var nedsat af Styrelsen for It og Læring i forbindelse med deres udvik-
ling af UG3, den opdaterede www.uddannelsesguiden.dk.  
Samme medarbejder deltog/deltager i udviklingen af et nyt værktøj, som skal skabe øget gennem-
sigtighed i valget af videregående uddannelse ved at inddrage registerbaserede oplysninger om 
specifikke uddannelsers timetal, gennemførelses- og frafaldsprocenter samt færdiguddannedes 
branchebeskæftigelse inden for brancher, arbejdsløshedsprocent og erhvervsindkomst. 
 
Flere vejledere har deltaget i usability-tests af UG3. 

Studievalgscentre 

Der er et godt, fast og tæt samarbejde mellem studievalgscentrene både på leder- og vejlederni-
veau gennem hhv. jævnlige centerledermøder og møder i de tværgående ERFA-grupper, som stu-
dievalgscentrene driver mhp. at erfaringsudveksle med og inspirere hinanden. 
 
Alle medarbejdere i Studievalg København deltog i Studievalg Sydjyllands seminar i maj måned. 
 
Syv medarbejdere deltog i Studievalg Østjyllands ’Århusdage’ i december med besøg på flere vide-
regående uddannelser, herunder Kaospilotuddannelsen. 

Studiebesøg 

• Uddannelsesbesøg på Københavns Erhvervsakademi, oplæg om Design og Business og Produk-
tionsuddannelserne 

• Uddannelsesbesøg på SDU Campus Slagelse, oplæg om erhvervsøkonomiske- og virksomheds-
kommunikationsuddannelser 

• Virksomhedsbesøg på Haldor Topsøe med oplæg om virksomhedens forretningsområde og op-
læg fra to procesteknologer om deres arbejde og karriereforhold i virksomheden 
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• Virksomhedsbesøg på IBM Danmark med oplæg om virksomhedens forretningsområde og fra to 
trainees om Graduate Program og karriereveje inden for IBM 

• Besøg af Forsvarets Rekrutteringstjeneste (FRt) på besøg i Studievalg København med to pro-
grampunkter: Studievalg København orienterede om organisationen og vejledningen og FRt 
orienterede om Forsvarets uddannelser på videregående niveau, hed hovedvægt på kombinati-
oner mellem civil og militær uddannelse 

• Besøg af Finansrådet og COOP, som hver holdt oplæg om rekruttering af personale med videre-
gående uddannelse, interne uddannelsesforløb og karrieremuligheder 

 
 
5.2 Karrierefokus  
I foråret 2014 blev et nyt projekt søsat i Region Hovedstaden: ’Karrierefokus i og efter gymnasiet’. 
Studievalg København indgår som samarbejdspartner i dette projekt sammen med – i 2014 – otte 
af vores samarbejdsskoler. 
 
Formålet med projektet er at udvikle og sprede metoder, der kan styrke gymnasieelevers karriere-
kompetencer, samt sikre at der sker en progression i elevernes kompetencer således, at de ved 
afslutningen af gymnasiet har en større karrierebevidsthed og er bedre i stand til at håndtere ud-
dannelses- og karrierevalg. Dette skal ske ved, at skolen, dvs. også læreren, skal bringe elevernes 
fremtidsovervejelser i spil og kvalificere dem i undervisningen, og at Studievalg skal arbejde (vide-
re) med disse kvalifikationer i vejledningen. 
 
Projektet skal lave forsøg med nye metoder og nye organiseringsformer, som kan udviske den el-
lers skarpe adskillelse mellem Studievalg – som tager sig af vejledning omkring valg af videregå-
ende uddannelser – og de enkelte gymnasiers fastholdelsesvejledning samt selve undervisningen, 
’det pædagogiske rum’. 
 
 
5.3 Internationalt arbejde 
Studievalg København vægter det internationale arbejde højt. Dels vejleder vi mange udlændinge i 
centrets åbne vejledning, dels er vi nysgerrige på og interesserede i forskellige måder at bedrive 
vejledning. 
 
Vi har også i 2014 vejledt danske elever i franske gymnasier om det danske uddannelsessystem og 
optagelse på dansk videregående uddannelse på initiativ af den danske kirke i Paris. 
 
Deltagelse i Professionshøjskolen Metropols Staffweek, hvor vi i samarbejde med Metropols studie-
vejledning holdt oplæg for syv deltagere. 

Øresundssamarbejdet 

Studievalg Sjælland og København har i 2014 dannet fast netværk med vejledere fra Skåne mhp. 
at kvalificere studievejledere på begge sider af sundet til at kunne vejlede og henvise hhv. svenske 
og danske unge til at søge optagelse på videregående uddannelser i Danmark og Sverige. 
Samarbejdet medfører besøg hos hinanden flere gange om året og medvirker til at lette unges for-
ståelse af ’det andet lands’ optagelsessystem samt fremmer henvisningerne på tværs af Øresund. 

Ekspertseminar  

Studievalg København afholdt i maj 2014 et ekspertseminar under programmet ’Lifelong guidance 
for learning and working’ med titlen ’Educational guidance in Denmark’ 
Ekspertbesøget varede i seks dage og havde 21 deltagere fra 13 europæiske lande, som blev intro-
duceret til dansk uddannelsespolitik og -system, det danske vejledningssystem samt de metoder 
og redskaber, der anvendes. Hovedvægten lå på digitale redskaber i vejledningen (ug.dk, inspirati-
onsværktøjer på ug.dk og videregående uddannelsesinstitutioners hjemmesider, samt eVejled-
ning), som er unikke for Danmark. 
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Besøget involverede studiebesøg på: 
• Videregående uddannelser (Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Køben-

havns Erhvervsakademi) 
• Ungdomsuddannelser (København Nord (EUD og HHX), Københavns Tekniske Skole (EUD og 

HTX) samt CPHWest, Ishøj afdeling (HHX, HTX og STX)) 
• Vejledningsorganisationer (eVejledning, UU København og Studievalg København) 
• Uddannelsesministeriet (IU) 
• Undervisningsministeriet (Vejledningskontoret)  
 
Evalueringerne var meget positive. 

Medicinuddannelser i Østeuropa 

Studievalg København afholdt i januar en seminardag for alle studievalgscentre om medicinuddan-
nelser på Pomeranian Medical University, Szczcin, Polen og Semmelweiss University, Budapest, 
Ungarn med oplægsholdere fra de respektive universiteter.  
Formålet var at få indblik i uddannelsesmulighederne i Østeuropa på en af danske unge meget ef-
terspurgt uddannelse.  
En repræsentant fra Lægeforeningen i Danmark deltog mhp. besvarelse af spørgsmål vedr. autori-
sation til at praktisere som læge i Danmark med en udenlandsk eksamen. 
 
 

6. Organisation og personale 
Engagement og erfaring er to beskrivende nøgleord på personalet i Studievalg København. 
 
Normeringen på 15,8 årsværk er fordelt på 19 medarbejdere, herunder en under socialt kapitel.  
Personalet er fordelt på: 
• Ledelse, centerchef og souschef (1,5 årsværk), som også deltager fast i vejledningsarbejdet 

med 0,5 årsværk 
• 15 vejledere (13,0 årsværk), herunder en vejleder frikøbt 800 timer fra UU Bornholm til at va-

retage studievalgsvejledning på både erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser 
på Bornholm 

• To administrative medarbejdere (1,2 årsværk) 
 
I 2014 har der været ansat to barselsvikarer. 
 
Én fast vejleder har i 2014 forladt Studievalg København. 
 
Studievalg København har i 2014 haft to praktikanter: 
• En praktikant fra folkeskolelæreruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol var, som i led 

med sit tilvalg af kurset ’Job og Uddannelse’, i 2 ugers praktik i august 
Formålet var at supplere kursusfaget med indblik i vejledningspraksis uden for folkeskolen 

• En praktikant i virksomhedspraktik fra erhvervsøkonomi og psykologi-studiet på Copenhagen 
Business School var i 4 måneders praktik fra september til november 
Formålet var at skabe empiri til opgave om forstå elevers perception af Studievalg Københavns 
kollektive vejledning. 

Anciennitet for fast personale  

Målt på anciennitet er personalet i Studievalg København også erfarent. Den gennemsnitlige an-
sættelsestid ultimo december er lige over 6 år, hvor sidst ansatte har været ansat 3 måneder og 
flere har været ansat over 10 år 
 
Inden ansættelsen i Studievalg København har vejlederne typisk flere års erfaring som vejledere 
og/eller undervisere enten i ungdomsuddannelser eller på videregående uddannelser, så vejled-
ningserfaringen er betydelig. 
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Uddannelsesniveau 

Status på uddannelsesniveau pr. 31. december 2014 for Studievalg Københavns fastansatte vejle-
dere er følgende: 

• Ti vejledere opfylder Studievalgsbekendtgørelsens uddannelseskrav  
• Én administrativ medarbejder opfylder Studievalgsbekendtgørelsens uddannelseskrav   
• Én vejleder er i gang med Master i vejledning 
• Tre vejledere har gennem RKV fået godkendt tre obligatoriske moduler i DUEK og fortsætter 

på ordinær DUEK 
• En vejleder starter Master i vejledning med forventet start i 2015 
• Centerchef og souschef afventer afklaring på RKV 

 
 
6.2 Studievalgsrådet 
Studievalgsrådet har afholdt tre møder i 2014. 
 
Rådets opgaver er primært at påse, at Studievalg København udfører neutral vejledning. Derud-
over bidrager rådets medlemmer med stort engagement i uddannelsespolitiske, uddannelses- og 
vejledningsfaglige drøftelser samt giver Studievalg København væsentlige bidrag og input til (ud-
vikling af) vejledningsindsatsen. 
 
Rådet er bredt sammensat og bestod i år af: 
 
Ungdomsuddannelser: 
Uddannelseschef Ole Sylvest Laustsen, Efterslægten – HF-Centret i Storkøbenhavn 
Rektor Kirsten Jensen, Hvidovre Gymnasium og HF 
Rektor Ivar Ørnby, København Nord (KNord) 
Uddannelseschef Klaus Kristiansen, Gymnasiale uddannelser, Campus Bornholm 
Rektor Rasmus Christian Dietz, Københavns Tekniske Skole  
 
Arbejdsmarkedsrepræsentanter: 
Chefkonsulent Birgit Bangskjær, Akademikerne 
Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF 
Chefkonsulent Rasmus Enemark, Ingeniørforeningen, IDA 
 
Videregående uddannelser: 
Underdirektør Jørgen Jensen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
Chef Eva Valcke, Københavns Erhvervs Akademi (KEA) 
Studiechef Charlotte Egholm, Professionshøjskolen Metropol 
 
Studievalg København: 
Centerchef Torben Theilgaard 
Studievalgsvejleder Inge Duus Hjortlund (medarbejderrepræsentant) 
Afdelingsleder Jan Svendsen (sekretær for Studievalgsrådet) 
 
 
6.3 Intern udvikling 
Den interne udvikling foregik løbende og har én overordnet hensigt, nemlig at sikre at Studievalg 
København er en attraktiv arbejdsplads præget af høj faglighed og gode vejledningsydelser. 
 
Nedenfor fremhæves de væsentligste indsatser.  

Vision, mission og værdier 

I forbindelse med Studievalg Københavns overgang fra studievejledning til karrierevejledning blev 
det i 2014 nødvendigt at reformulere vision, mission og værdier, se bilag 2.  
Ledelsen fremlagde vision og mission, og i arbejdet med værdier blev alle medarbejdere inddraget. 
Arbejdet med værdierne ’Metodisk velfunderede’, ’Innovative’, ’Respekt for og tro på den unge’, 
’Løfte i fællesskab’ og ’Integritet’ pågår stadig, så beskrivelsen i bilag 2 er ikke endelig.  
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Performanceværktøj 

Vejledningsarbejdet i Studievalg foregår i høj grad udenfor centret, nemlig på ungdomsuddannel-
serne. Et længe næret ønske fra vejlederne om at kunne få ledelsens feedback på deres arbejde 
medførte i 2014 udviklingen af et ’performanceværktøj’, som giver vejlederen mulighed for at fore-
tage egen-vurdering af sin arbejdsindsats ud fra fastlagte kriterier. Dette giver også mulighed for 
feedback og dialog mellem medarbejder og leder om arbejdsindsatsen. 
Redskabet bruges også konkret og skriftligt i forbindelse med MUS, da både medarbejder og leder 
hver for sig ’scorer’ vejlederens performance ud fra udsagn for de forskellige kategorier. Se værk-
tøjet i grafisk fremstilling i bilag 3. 

Trivsel og sundhed i arbejdet 

Hvert år laves trivselsundersøgelse mhp. at bevare Studievalg København som en god arbejds-
plads. Undersøgelsen viste på mange områder, at medarbejderne er glade for at arbejde i Studie-
valg København, men pegede også på problemområder mht. travlhed og ufleksibel hverdag inden 
for videndeling, sygdomsfrekvens og stresssymptomer. Disse forhold var i slutningen af året ind-
satsområder, som vil fortsætte i 2015. 

Administrative forenklinger 

Der blev i 2014 nedsat et udvalg, som diskuterede mulighederne for at forenkle og reducere de 
administrative opgaver, en vejleder har. Ved at strømline de administrative procedurer, især gen-
nem digitalisering, blev vejlederens hverdag lettet uden, at datakvaliteten blev forringet. 

Udvikling af vejledning og viden om vejledning 

Vejledningen blev udviklet løbende over året. Alle vejledningsydelser blev justeret og ajourført for 
gradvist at omlægge vejledningen til karrierevejledning. 
 
Enkelte vejledningsydelser blev nytænkt, bl.a. det kollektive oplæg ’Uddannelse og Karriereveje’ 
for alle afgangsklasserne, for direkte at inddrage karriereperspektiver og karrierevejledningsfaglige 
metoder i oplægget. 
 
Videndeling om vejledning foregår løbende gennem en række aktiviteter; udviklingsområder, vej-
ledermøder, interne seminarer, enkelte medarbejderes deltagelse i efter- og videreuddannelse, 
kurser og konferencer, mv.  
 
Studievalgscentrenes syv kategorier for ’Udvidet behov’ blev grundigt gennemarbejdet, så fire 
’Elevtyper’ blev identificeret. Arbejdet giver mulighed for at målrette vejledningsarbejdet med ele-
ver og unge med barrierer for valg af videregående uddannelse og erhverv bedre i 2015. 
Arbejdet gav endvidere input til markant forbedrede spørgsmål i de to surveys, der anvendes i hhv. 
2.g/1.hf og 3.g/2.hf. 
 
Derudover koordinerede Studievalg København i september en afholdelse af Socialministeriets kur-
sus ’Æresrelaterede konflikter’, som var målrettet Studievalg. Alle studievalgscentre var inviteret 
og deltog med repræsentanter.  
 
I forbindelse med overgangen til karrierevejledning, Social Cognitiv Career Theory, SCCT, var der 
også i 2014 gang i den interne uddannelse, og vi brugte i den sammenhæng en dag på internt se-
minar i august på oplæg om og øvelser i kognitiv teori ved psykolog Marianne Schøler, UngLiv.dk.  
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7. Bilagsfortegnelse  
 
Bilag 1: Karriereoplæg efteråret 2014 
 
Bilag 2: Ny vision i Studievalg København  
 
Bilag 3: Performanceværktøj 
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BILAG 1: Karriereoplæg efteråret 2014 
 
 
Titler på karriereoplæg afholdt i Studievalg København ultimo oktober - primo december 
2014 
Titler med * afholdt to gange 
 
Arkitektur, grafik og design 
Business, salg og ledelse 
Finans, revision og økonomi 
Ingeniør, naturvidenskab og miljø 
Iværksætteri, selvstændig og entrepreneurship 
Kemi, farmaci og laboratorium 
Medier, marketing og kommunikation * 
Politik, jura og samfundsøkonomi * 
Psykologi, Pædagogik og rådgivning * 
Sprog, kultur og humaniora 
Sundhed, sygdom og behandling * 
Web, IT og softwareudvikling 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________
Årsrapport 2014, Studievalg København  Side 19 af 20 

 

 
BILAG 2: Ny vision i Studievalg København 
 
 
Vision: 
Studievalg København skal være de bedste til at yde karrierevejledning om valg af videregående uddannelse 
og erhverv. Karrierevejledningen skal være kendt og respekteret i omverdenen.   
 
Visionen drejer sig om at lave karrierevejledning, der flytter mennesker både på  
ungdomsuddannelser og i centret, i såvel den individuelle, gruppebaserede som kollektive vejledning. 
Visionen handler ikke bare om at opfylde 60 %-målsætningen, men også om at studievalgsvejlederen får kva-
litative oplevelser i dagligdagens vejledning, hvor vejlederen kan se, mærke og føle, at denne virkelig flytter 
det enkelte menneske. 
 
Studievalg København skal være kendt og respekteret for vores vejledning og vores tilgang i omverdenen ved 
at være dem, som bliver kontaktet/efterspurgt til at lave gode artikler i fagblade, holde oplæg, mv. 
Studievalg København skal tillige være kendt og respekteret på arbejdsmarkedssiden dvs. hos organisationer 
som Dansk Industri (DI), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Ingeniørforeningen (IDA), Akademikerne, FTF, LO 
mv., på videregående uddannelsers studievejledninger og blandt vejledningsprofessionelle i udlandet.  
 
 
Mission: 
Studievalg København leverer professionel karrierevejledning til unge og voksne i Hovedstadsregionen – med 
nødvendig hensyntagen til de politiske rammer, som Studievalg København agerer indenfor. Karrierevejled-
ningen flytter den enkelte, så denne selvstændigt og reflekteret kan foretage kvalificerede valg af uddannelse 
og erhverv, der giver mening. 
 
 

5 Kerneværdier 
Metodisk velfunderede, dvs. karriereteore-
tiske og -metodiske udgangspunkt, men 
også om at have koncepter og administra-
tive systemer, der støtter det metodiske 
udgangspunkt. 
 
Innovative, dvs. tage nye skridt, turde 
afprøve metoder, inddrage øvelser mv. 
  
Respekt for og tro på den unge, dvs. en 
grundindstilling til, at unge har ressourcer, 
vejlederen kan bygge på, og at den unge 
både kan og vil noget. I kontakten med 
unge at respektere individuelle livssyn, 
ønsker og håb om uddannelse og erhverv 
– og at turde udfordre og konfrontere 
unge på en anerkendende måde 
  
Løfte i fællesskab, dvs. at studievalgsvej-
ledere vil og skal lære af hinanden gen-
nem videndeling og åben kommunikation. 
Interessere sig for at dele gode og dårlige 
oplevelser i vejledningen mht. at hjælpe 
og støtte hinanden 
 
Integritet, dvs. neutral vejledning som 
ikke underlægger sig sektor- eller institu-
tionsinteresser med landsdækkende per-
spektiv. 
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BILAG 3: Performanceværktøj 
 

Performance i Studievalg København 

Innovation DRIFT Arbejds-

fælleskab

Professionalisme Driftsstabilitet
Administrativ 

præcision
Risikovillighed Fælleskab & Stolthed

Bidrage med nye ideer

Interesseret og 
opdateret 

vejledningsfagligt og 
uddannelsespolitisk

100% afvikling af alle 
aktiviteter på skoler

Korrekt tastning til tiden
Hjælpe og lære af 

hinanden

Implementere nye ideer

Stærk didaktisk ledelse i 
vejledningsaktiviteter

Stærk faglig intern 
sparring

Øge omverdenens 
kendskab til Studievalg 

København

Mindst 80%  udnyttelse 
af individuel vejledning 

på skoler

100% afvikling af 
aktiviteter i center

Ajourført 
Outlookkalender


