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0. Indledende betragtninger 
 

Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne 
driftsopgaver, især på skolerne, fylder rigtig meget. Der er kun i begrænset omfang tid til udviklings-
opgaver. Udvikling af nye vejledningstilgange, særlige indsatser, redskaber mv. forudsætter i vid 
udstrækning at vi kan indgå i projekter med ekstern finansiering – så det har vi satset på. Se især afsnit 4. 
 
SVN’s påstand er, at Studievalg kan ikke undværes. Den tværgående, kvalificerede vejledningsindsats 
Studievalg yder, kan kun lade sig gøre fordi vore vejledere er specialister i vejledning om valg, med 
omfattende viden om de videregående uddannelser. Efter SVN’s opfattelse spiller nærheden – forstået som 
en vejleder, eleverne kender i sit daglige miljø – ikke nogen væsentlig rolle for elevernes tryghed og brug af 
vejledningen. Men det er naturligvis et ressourcespørgsmål, om vi er tilstrækkeligt tilgængelige og til stede 
på ungdomsuddannelserne, til at nå alle relevante elever. Studievalgs systematiske og mangfoldige 
italesættelse af videregående uddannelse som fremtidsperspektiv, har en stor betydning for, at stadigt 
større andele af ungdomsårgangene tager videregående uddannelse 
Studievalg er også blevet en væsentlig spiller i netværket af uddannelsesinstitutioner og andre aktører fordi 
vi kan tilbyde operationel overbliksviden om uddannelser, optagelse, målgrupper, søgemønstre – og 
formidler af uddannelsespolitik. Og fordi vi kan fungere som en neutral, tværgående og troværdig 
samarbejdspartner. Nationale rammer, sektor- og regional neutralitet og regional/lokal forankring og 
selvbestemmelse er afgørende faktorer! 
 
Studievalg Nordjyllands gennemgående tilgang til opgaven er at vejledningen skal bidrage til, at flest mulig 
klædes bedst muligt på til at foretage et velunderbygget, velinformeret, realistisk og meningsfuldt valg. Heri 
ligger også at de i videst mulig udstrækning skal gøres selvhjulpne, samt at vi gør en særlig indsats for at nå 
og yde særlig vejledning til de vejledningssøgende som har særlige behov.  
Denne tilgang er gennemgående ift al vejledning, kvalitetssikring og udvikling af vejledningen. 
 
I rapporten er der med et NB! markeret, hvor der er nævnt en udfordring eller et forslag, som ministeriet 
bedes overveje. 
 
 

1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold 
til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har været taget i anvendelse samt hvorfor 
 

De gymnasiale uddannelser er naturligt der, hvor den største indsats gøres. Her afvikler SVN et fast 
program af kollektive oplæg med progression fra første- til afgangs-årgangene. Hertil tilbydes på hver skole 
ti årlige åbne træffetider med individuel vejledning til de elever der måtte have brug for det. På de 
gymnasier hvor behovet er størst, screenes eleverne mhp at identificere de elever der særligt har behov for 
vejledning, og disse inviteres direkte til enten individuel eller gruppevis vejledning. På de gymnasier der 
ønsker det, deltager vi i forældreorienteringer, valgfagsarrangementer, særlige uddannelses-
orienteringsarrangementer mv. 
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På erhvervsskolerne afholder vi på alle hovedforløb kollektive, perspektiverende oplæg om deres 
videregående uddannelsesmuligheder. Eleverne tilbydes desuden individuel vejledning.  
 
Unge og voksne uden for uddannelsessystemet tilbydes især vejledning i den åbne vejledning i Aalborg – 
det kan være personligt, telefonisk eller pr mail. Dette tilbud får også eleverne i ungdomsuddannelserne.  
SVN tilbyder desuden vejledning, efter aftale, for værnepligtige før hjemsendelse (afvikles fast to gange 
årligt på Aalborg Kaserne), samt for øvrigt militært personel ifm civiluddannelse; for ledige i jobcenter-
sammenhæng; for kursister i højskoler, på sprogcentre mv.  
 
De gymnasiale uddannelser 
 
Studievalg Nordjylland (SVN) har i 2014 gennemført 462 kollektive oplæg og 119 oplæg på Studie- og 
Karrieredag. I alt har den kollektive vejledning omfattet godt 32000 gymnasiale elever. Måltallet i 
kontrakten er 425 oplæg årligt.  
Vi har gennemført i alt 2897 individuelle træffetidsvejledninger på de gymnasiale uddannelser, (heraf 440 
elever indkaldt på baggrund af screening for udvidet behov). Kontraktens måltal for træffetidssamtaler er 
2340 årligt. 
 
Den kollektive vejledning gennemføres i en progression over årgangene, med et oplæg på 1. årgang, ét på 
2. (hertil deltagelse i Studie- og karrieredag) og to oplæg på afgangsårgangen (samt deltagelse i Studie- og 
Karrieredag, og opfordring til deltagelse i Studiepraktik og Åbent Hus). 
 
Både den kollektive vejledning – oplæg – og den individuelle tilpasses til de forskellige målgrupper der 
kendetegner de forskellige gymnasiale retninger, incl VUC. Det illustreres herunder ved eksempler. 
 
Fx er hhx’ere typiske kendetegnet ved en relativt stor andel drenge (op mod 50%) og en stor andel, der 
kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Mange hhx-elever har en relativt instrumentel tilgang til deres 
uddannelsestanker, både i gymnasiet men også efter. Der er stor spredning i elevernes ambitionsniveau. 
Således er der en del der har høje ambitioner, og fx kun kan forestille sig en karriere der starter med en 
uddannelse på CBS – eller evt et andet universitet. En anden stor gruppe har valgt hhx fordi det giver dem 
den bedste baggrund for at få de gode lærepladser, i revisionsfirmaer, banker mv – med udsigt til 
efterfølgende videregående uddannelse i form af VVU eller diplomuddannelser. Og enkelte går der uden 
nogen klar forestilling om hvad hhx’en skal bruges til, og ofte med en vag forestilling om at det nok skal 
være en læreplads.  
Så SVN-vejlederens vejledning skal indforstå og italesætte disse ambitioner og forestillinger, og dels 
kvalificere dem og dels, hvor muligt, søge at motivere til at videregående uddannelse er den rette vej. Det 
gør vi i den kollektive vejledning gennem hele hhx-forløbet, og det inddrages, evt som udfordringer, i den 
individuelle og gruppebaserede vejledning. 
 
Tilsvarende overvejelser og tilpasninger af vejledningsindsatsen gør sig gældende i forhold til målgrupperne 
på de øvrige gymnasiale retninger – stx (herunder den 2-årige på Studenterkursus), htx og hf – med nogle 
særlige målgrupper og udfordringer på VUC (både 2 årig hf, enkeltfagskursister og fagpakkekursister, med 
forskellige forudsætninger og mål). 
Overvejelserne og tilpasningerne sker i første instans i centret, med drøftelser og vidensdeling af erfaringer 
og kendskab til de enkelte retninger og målgrupper. Det fører til tilpasning af skabelonerne for de kollektive 
oplæg, som udarbejdes af en arbejdsgruppe. Oplæggene tilpasses og formidles derefter af den enkelte 
vejleder, dels ud fra egne formidlingsforudsætninger og dels ud fra kendskabet til egne skoler og 
elevsammensætninger. Tilsvarende tager den enkelte vejleder både den fælles viden og sine egne 
erfaringer med i den individuelle og gruppevise vejledning. 
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Oplæg og individuel vejledning tilpasses også til de aktuelle samfundsmæssige og uddannelses- og 
arbejdsmarkedspolitiske tendenser, som bla afspejles i de unges ønsker, behov, livsstil mv. 
En væsentlig tendens i de senere år har været et behov for at valget også skal inkludere karriere- og 
beskæftigelsesmæssige overvejelser. Der er stor og stigende interesse fra de unges side, og denne interesse 
gør det samtidig lettere at komme igennem med synliggørelse af, at der ikke er énvejs, men derimod 
mangfoldige sammenhænge mellem uddannelser og jobs, og at sammenhænge mellem uddannelse og 
beskæftigelse heller ikke er entydige. Ug.dk’s jobbeskrivelser er det mest konkrete værktøj vi har til at 
synliggøre jobfunktioner, sammenhænge med uddannelser og beskæftigelsesudsigter.  
NB: Det regionalt inddelte Danmarkskort med beskæftigelsesudsigter på de enkelte jobartikler på ug.dk er 
en rigtig god, og en nødvendigvis enkel og overskuelig måde, at vise udsigterne på. Men det er ikke 
gennemskueligt for os vejledere hvordan de er blevet til, om de peger bagud, viser aktuelle forhold eller 
prognoser og hvor sikre og opdaterede disse er. Vi ser frem til lige så enkle og overskuelige, men også mere 
gennemskuelige redskaber i det kommende gennemsigtighedsværktøj. 
 
SVNs oplæg ”Studievalg og karriereveje”, som afvikles for alle gymnasie-afgangsklasser, inkluderer en 
overordnet illustration af, hvilke faglige områder (humanistiske, tekniske, samfundsfaglige etc) der 
forventes størst ledighed inden for. Det giver anledning til gode (korte) diskussioner og refleksioner. 
Oplægget præsenterer desuden de ovennævnte artikler og værktøjer på ug.dk. Endelig har SVN fået 
udarbejdet en række rollemodelfilm, hvor færdiguddannede fortæller om, hvordan det er at arbejde inden 
for en bestemt branche. Filmene er lavet i god teknisk og formidlingsmæssig kvalitet, og budskaberne er 
målrettet gymnasieelever, og en af disse film vises og diskuteres ved hvert af oplæggene. For en stor del af 
de unge er det en klar øjenåbner at se ”det virkelige erhvervsliv”. Fx: https://www.youtube.com/watch?v=Ms3zlM_E0XU  
 
Et andet uddannelsespolitisk og samfundsmæssigt ønske – i forlængelse af bla kvalitets og relevans-
diskussionerne, SU-reform mv – er at eleverne skal vælge rigtigt første gang, således at de får de rigtige 
gymnasiekompetencer i forhold til den ønskede videregående uddannelse(r), og så de ikke skal bruge 
ressourcer og tid på at supplere efterfølgende. Det rigtige valg skal derfor helst ske i starten af gymnasiet, 
hvor de unge skal vælge studieretning og valgfag. 
Den udfordring er bred, og SVN har bla søgt at løfte sin del af den – i det kollektive oplæg for første 
årgangsklasserne, ”Studievalg og videregående uddannelse” - ved at italesætte og argumentere for 
vigtigheden (så vidt muligt uden at eleverne stresses for meget), ved at omtale supplering og SU-
betingelser, ved at vise principperne i adgangskrav til bestemte uddannelsestyper og  –områder og ved at 
vise dem Adgangskortet på ug.dk. Det er ganske usikkert, hvor stor effekt dette har, især hvis det ikke 
følges op af kvalificeret vejledende og bearbejdende indsats fra gymnasiernes egen side. En typisk nystartet 
gymnasieelev er 16 år, og mangler helt naturligt og forståeligt overblik over egne evner, ønsker, samt 
perspektiverne i at skulle træffe et så langsigtet og eksistentielt valg. 
NB: Adgangskortet på ug.dk er et godt og visuelt redskab, men det lider af en alvorlig mangel: der mangler 
den relevante stopklods på, hvor mange valgfag man kan vælge på værktøjet, inden for den enkelte 
gymnasieretning. Så man kan, helt urealistisk, komme af sted med at vælge 12 eller flere A-niveaufag på fx 
en stx. Det virker modsat hensigten! 
SVN lægger systematisk træffetider målrettet førsteårgangseleverne i forlængelse af disse oplæg og 
skolernes valgfags- og studieretningsorienteringer.  
 
Screeninger. For at sikre, at vi får kontakt til flest mulig af dem, der særligt har behov for det, gør vi en 
særlig indsats på udvalgte retninger og skoler. Alle afgangselever i hhx og hf, herunder på VUC, screenes 
mhp at identificere de elever der særligt er i tvivl om valg af videregående uddannelser. Det samme sker på 
udvalgte stx- og htx-skoler, nemlig de 2/3 af skolerne, hvor overgangen til videregående uddannelse er 
lavere end normen og hvor der er en overrepræsentation af elever med uddannelsesfremmed baggrund. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms3zlM_E0XU
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Screeningen foregår oftest ved at vi får eleverne til at udfylde et særligt spørgeskema, SVN har udviklet. De 
udvalgte elever inviteres direkte og aktivt til at komme til vejledning – individuelt eller gruppevis. 
 På enkelte skoler sker udvælgelsen dog ved at skolens egne vejledere foretager en vejledningsrunde med 
afgangseleverne og henviser de relevante til SVN’s vejledning. Dette er en positiv udvikling, da en 
vejledningsrunde naturligvis vil være mere kvalitativ og ramme mere præcist, end den screening vi 
foretager med spørgeskema.  
Screeningen har i år omfattet 2100 elever fordelt på 29 skoler – kontraktens måltal er 3100 elever. Som 
nævnt ovenfor screenes alle hf- og hhx-afgangselever, samt stx- og htx-eleverne på de 67% af skolerne, 
hvor der er særligt behov for det.  
I alt er 718 elever udvalgt og indkaldt til udvidet vejledning, hvilket skal sammenholdes med måltallet 660. 
Når tallet for antal screenede elever ikke helt er nået, skyldes det især uheldige sammenfald. Hvor en 
screening foregår ved at SVNs vejleder ved et oplæg beder eleverne udfylde spørgeskema, kan ske det, at 
elever er fraværende, evt kan en hel klasse være fraværende og enkelte elever undlader at udfylde 
skemaet. I nogle tilfælde opfordres eleverne via Lectio til at udfylde. Det giver en lav svarprocent, og den 
procedure skal strammes op til næste år. I nogle tilfælde er det aftalt med skolen, at vejlederne her står for 
screeningen – og det er glippet enkelte gange. Det væsentlige er, at der er identificeret og indkaldt et stort 
antal (og over måltallet) relevante elever til udvidet vejledning.   
 
 Alle screenede elever, som ikke udvælges, får også udbytte af processen. Dels er spørgeskemaet indrettet 
med spørgsmål, der sætter eleverne i gang med at overveje deres valg og tvivl, og dels får alle eleverne en 
mail med vejledning til, hvordan de selv kan arbejde videre, samt naturligvis henvisning til, at de selv 
opsøge SVN’s vejledning. 
 
SVN’s vejledningspolitik er, at gruppevis vejledning (i form af velbeskrevne og målgruppetilpassede 
workshops) alene gennemføres med de elever, som er udvalgt med særligt udvidede behov i forbindelse 
med screeninger. Der er metodefrihed for den enkelte vejleder mht, om man vil anvende gruppevejledning 
eller individuel vejledning ift egne elever. Det har vist sig at være omtrent lige så ressourcekrævende at 
gennemføre gruppevejledninger som individuelle, og at fremmødet til gruppevejledninger er dårligere. Så 
tendensen er, at de fleste vejledninger i forlængelse af screeninger, foregår som individuel vejledning. SVN 
vil internt drøfte om der kan være løsninger på dette, som gør det meningsfuldt at anvende gruppe-
vejledning i større omfang. Både den individuelle og den gruppevise vejledning har god effekt – den giver 
indsigt og overblik, motiverer, indgyder mod mv., tilpasset den enkeltes tvivl og behov. Evalueringerne viser 
stor tilfredshed og udbytte for langt de fleste – og det svarer til SVN-vejledernes egne vurderinger. 
 
Oplevelsesbaserede, eksterne vejledningsaktiviteter 
SVN lægger bla stor vægt på oplevelsesbaserede vejledningsformer, hvor de vejledningssøgende får 
mulighed for at møde og tale med og/eller opleve uddannelserne. Det omfatter især nedenstående 
arrangementer. De synliggøres for alle vejledningssøgende, men benyttes især af gymnasieelever. 

Studie- og karrieredag, hvor eleverne fra alle gymnasiale uddannelser samles, dels til ca 50 forskellige 
oplæg som er planlagt og koordineret af SVN, og dels til den samtidige messe Uddannelse Uden Grænser. 
Det er obligatorisk for eleverne at deltage, typisk i afgangsklassen og/eller i 2.g. Oplæggene dækker 
tilsammen næsten alle videregående uddannelser, og der er desuden oplæg fra virksomheder og brancher, 
der fortæller om job- og karriereperspektiverne, samt oplæg om uddannelse i udland, om at studere med 
funktionsnedsættelse, om livet som ny studerende mv. Der er 49 forskellige oplæg, som alle gennemføres 
hver af de to dage arrangementet foregår. Nogle af oplæggene dubleres. 
I alt gennemførtes i 2014 119 oplæg og der var 7700 deltagere. 

Studiepraktik, som er et tilbud til afgangselever om at besøge en videregående uddannelse i 3 dage. Her 
oplever de uddannelsens faglige indhold, undervisningen, uddannelses- og institutionskulturen, møder 
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undervisere, vejledere og studerende mv. SVN er meget aktive mht at motivere eleverne mht at deltage, og 
Nordjylland har da også landets højeste deltagelsesgrad på 37% af afgangseleverne. 1900 ud af det samlede 
landsdeltagerantal på 11.000 kom fra Nordjylland. SVN har været en del af styregruppen i to analyse-
grupper nedsat af Region Nordjylland, som har analyseret deltagernes udbytte af Studiepraktik. Se 
nærmere i afsnit 4. Resultaterne af disse analyser inddrager SVN i vores arbejde med at motivere eleverne 
og ift gymnasierne mhp at sikre deres opbakning til, at eleverne bør deltage – ikke mindst de 
uddannelsesfremmede. 

Tilsvarende henviser vi til uddannelsernes Åbent Hus-arrangementer i hele landet. Her er det fra 2015 
lykkedes SVN at få alle videregående institutioner i regionen til at afholde arrangementet samme dag. Det 
fremmer mulighederne for at synliggøre arrangementet, og gør det lettere for gymnasieskolerne at tillade 
eleverne at deltage, når det ikke strækker sig over flere enkeltdage. 

 
Erhvervsuddannelserne og EUX 
SVN har i 2014 gennemført 53 oplæg med i alt 43 hovedforløb og 10 grundforløb. I alt 1000 elever har 
deltaget.  
Det betyder at vi ikke er i mål med det antal vi har forudsat i kontrakten: 76 hovedforløb og 12-15 
grundforløb. Det skyldes dels, at det har været og fortsat er vanskeligt at få ordentlig kontakt med 
regionens største skole, Tech College Aalborg, som har 10 afdelinger og et stort antal uddannelser. Det vil vi 
arbejde målrettet på at få i stand i det kommende år.  
Og det skyldes dels generel udfordring på logistikken: i mange tilfælde er hovedforløbseleverne på 
skoleophold i ganske korte forløb (især på de merkantile, men også på tekniske uddannelser), og det kan 
glippe med at finde tid og mulighed for at besøge forløbet lige i den uge, der er til rådighed. I andre tilfælde 
er et hold så lille - 5-6 eller færre - og SVN kan beslutte at vi ikke vil bruge tid og ressourcer på at besøge 
dem. Det er således ikke sandsynligt at det kan lykkes at ramme alle hovedforløb hvert år. 
 
Vi har ydet individuel vejledning til i alt ca 170 eud-elever og faglærte i den åbne vejledning, og ca 50 på 
erhvervsskolerne. Det kan synes som relativt små tal, men vores opfattelse er, at når eud’ere når til at søge 
vejledning hos Studievalg, så er det alvorligt ment, og flertallet henvises da også til yderligere afklarende 
eller uddybende vejledning på videregående uddannelse. 
 
Studievalg Nordjylland yder vejledning på alle erhvervsskoler i regionen. Det foregår især i form af 
kollektive, motiverende og informerende præsentationer af, hvad videregående uddannelse er, at der er 
mulighed for at studere videre med udgangspunkt i den enkelte erhvervsuddannelse, hvilke konkrete 
muligheder der er, incl efter- og videreuddannelser, de udvidede jobperspektiver, SU-rammerne – og 
mulighederne for mere vejledning og information. Det sidste omfatter Studievalg selv (som vi lægger en del 
vægt på, fordi vi er ét samlet sted at starte), ug.dk, Studie- og Karrieredag, Åbent Hus, Studerende for en 
dag og Studiepraktik, og muligheden for at få vejledning direkte hos de videregående uddannelser. Ved 
hvert oplæg har vi udvalgt og viser 1-2 af de rollemodelfilm Studievalg i fællesskab har fået udarbejdet. 
Filmene diskuteres kort, og det er SVN’s opfattelse at de i høj grad bidrager til at gøre informationen og 
forståelsen nærværende og relevant. 
Vi fokuserer først og fremmest på hovedforløbselever, fordi interessen her naturligt er størst. Hvor det 
giver mening at orientere på grundforløbene, gør vi også det. 
SVN har udarbejdet ensartede oplæg, specifikt målrettet hver indgang på erhvervsuddannelserne. Vi har 
desuden udarbejdet, og udleverer til hver elev, et hand-out, der opridser de specifikke, direkte 
videreuddannelsesmuligheder for hver uddannelse under den aktuelle indgang og beskriver meget kort, 
hvad hver videregående uddannelse indeholder og kan føre til. Desuden giver handout’et en beskrivelse af 
alternativer til de direkte videreuddannelsesmuligheder, herunder for de tekniske muligheden for via 
adgangskursus at tage en ingeniøruddannelse. Se et eksempel i bilag 3. 
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Der er typisk god interesse og lydhørhed ved vore oplæg. Eleverne synes at være glade for at få 
informationen og for den kvalificering af deres fremtidsmuligheder, som det repræsenterer. Kun et fåtal af 
deltagerne er aktivt og aktuelt interesseret – måske 10-15% - mens resten optager det som generel info, 
som eventuelt kan blive relevant på et senere tidspunkt.  
 
Det er ganske ressourcekrævende at arbejde med dette område. Hvert hold som vi holder oplæg for er 
typisk lille – 5-15 elever (nogle få er 25-40) – og der kan være lang transporttid ifm oplæggene. Selv hvor 
det fungerer bedst og mest gensidigt, er logistikken tung: der kan ikke laves faste aftaler for hele året, og 
oftest må aftalerne laves konkret fra gang til gang. Det er praktisk taget altid SVNs vejleder, der må tage 
kontakten, spørge om skolen har hovedforløbshold der skal have vejledning, hvornår de er i skoleophold, 
hvilke hold, hvor mange elever – og skubbe på mht at få konkrete aftaler, der typisk skal koordineres med 
den enkelte faglærer. I mange tilfælde er det kun aktuelt at SVN kommer til en bestemt uddannelse en 
gang årligt, og det kan betyde at kontakten skal startes forfra hver gang. 
Vi har som sagt kontakt til alle erhvervsskoler. Men vi har det fortsat ikke til alle enkeltafdelinger, som der 
er mange af. Det typiske billede er, at selv om skolens ledelse er positivt indstillet for samarbejde og 
vigtigheden af SVNs vejledning, så skal alle aftaler laves på det konkrete, udførende niveau på hver skole og 
evt afdeling. Så SVN er fortsat ikke helt i hus med at have kontakt med og yde vejledning til alle 
enkeltuddannelser – og dermed hovedforløb. 
 
Se også afsnit 4 om arbejdet med udvikling af nye materialer og vejledningstilbud til erhvervsskolerne. 
 
EUX. Eleverne her opfatter sig som erhvervsuddannelseselever, men naturligt med et bredere perspektiv 
med deres uddannelse. De har som udgangspunkt en del af deres bevidsthed rettet mod mulighederne for 
at tage videre uddannelse. Men typisk har de ikke noget klart billede af, hvad det indebærer. I bedste fald 
har de en vis indsigt i enkelte, særligt relevante videregående uddannelser. 
 
Studievalg Nordjylland har kontakt til alle de nordjyske EUX-uddannelser, både de igangværende og det 
relativt store antal, der er under opstart. På de igangværende er der lavet faste aftaler om oplæg og 
individuel vejledning i overensstemmelse med kontrakten.  
SVN vil tilsvarende arbejde på at få faste aftaler om vejledning med de nye forløb, der startes op på flere 
skoler – både tekniske og merkantile.  
NB: det kan give anledning til bekymring, at den merkantile EUX-model lægger op til, at eleverne er 
studieparate efter to års uddannelse, og uden at de har taget den faglige del af uddannelsen incl. praktik og 
den faglige og personlige udvikling denne giver. Vil disse elever være modne og reelt fagligt klar til at tage 
videregående uddannelse – på alle niveauer? 
 
Åben vejledning 
Studievalg Nordjylland har også en åben vejledning. Den foregår især med udgangspunkt i vores faste base 
– butikken - i Aalborg, hvor alle vejledningssøgende med interesse i videregående uddannelse kan få 
personlig vejledning, samt vejledning via telefon og mail. Der har hidtil ikke været behov for, at SVN 
etablerer tidsbestilling. Men opgaven er under pres af de mange opgaver der er knyttet til vejledningen ud 
af huset, først og fremmest på ungdomsuddannelserne.  
I den åbne vejledning er henvendelserne i fortsat stigende grad præget af ”tunge” vejledninger, som tager 
relativt lang tid og forudsætter bred viden og indsigt, gode vejledningsmetodiske evner og empati. Det er 
bla unge og voksne med udenlandsk baggrund, som ikke kender det danske uddannelsessystem og logik, 
folk med funktionsnedsættelser, herunder erhvervsuddannede som ikke fortsat kan varetage deres fag, 
men også mange med forskellige typer af mentale eller psykiske problemstillinger. Studieskiftere, herunder 
en del med oplevelser af nederlag og manglende selvtillid, ledige med forskellige sociale indikationer.  
Voksne, som har en uddannelse, og søger vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder er også en 
relativt stor gruppe af dem, der bruger vores åbne vejledning. 
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I den åbne vejledning har vi i 2014 haft i alt 5160 individuelle vejledninger, hvilket skal sammenholdes med 
kontraktens måltal på 5000 pr/år. 
 
 

2. Bemærkninger til talpublikation 
 

Overgangstallene til videregående uddannelser og søgeadfærden er vigtige parametre – Bilag 1. 
I den tid Studievalg har eksisteret, har de gymnasiale overgangstal for Studievalg Nordjyllands region ligget 
over landsgennemsnittet. Især ligger den direkte overgang (3 mdr efter eksamen) og den et år efter (15 
mdr) højere end landsgennemsnittet. Der er både på landsplan og i Nordjylland sket en stor udvikling i, 
hvor stor en andel der går fra gymnasieuddannelse til videregående uddannelse, især hvis man 
sammenholder 2004 (59%, 27 mdr efter eksamen, landsplan) med senest tilgængelige årgang (72% i 2011). 
Den direkte overgang lå i 2004 på landsplan på 17%, mens den i 2013 var på 23%. Nordjylland: 2004 19%, 
2013 25%. 
Overgangen for de enkelte gymnasietyper, 27 mdr efter eksamen: I Nordjylland ligger både stx og htx tæt 
på 80% de seneste år. Hf og Hhx ligger mellem 60 og 65%, og for hf’ernes vedkommende en smule over 
landsgennemsnittet– men udviklingen i overgang er siden 2004 netop for disse to grupper steget markant. 
De nordjyske Hf’eres overgang til videregående uddannelse er de senere år faldet lidt. Det kan hænge 
sammen med, at det opleves at være stadigt svagere elever, der går på hf. SVN gør en særlig indsats for at 
nå og motivere både hf’ere og hhx’ere i de kollektive oplæg, via samspil med skolernes vejledere og via 
screening og indkaldelse til udvidet vejledning.  
Så målsætningerne om, at flere skal tage videregående uddannelse, og at de bør gå tidligt i gang, er i høj 
grad imødekommet af den faktiske udvikling, og stærkt understøttet af Studievalg Nordjyllands vejledning 
og signaler.  
 
For erhvervsuddannelsernes vedkommende er udviklingen også markant, men især når man ser på den 
akkumulerede, ”sene” overgang, altså 27mdr efter afslutning af eud-uddannelsen. I 2004 var det 5,3% der 
gik i gang med en erhvervsuddannelse, mens det i 2011 var 7,1 (og de foregående år har det været endnu 
højere). Det er helt typisk, at erhvervsuddannede først efter nogle år på det arbejdsmarked, som deres 
uddannelse er målrettet mod (eller måske uden for arbejdsmarkedet), får lyst til eller brug for at søge 
videregående uddannelse. Denne søgetendens vil formentlig også i høj grad være afhængig af de aktuelle 
beskæftigelsesforhold. Studievalg har en stor betydning i forhold til at synliggøre for og motivere eleverne, 
men de aktuelle konjunkturer har nok lige så stor betydning for den aktuelle adfærd. 
 
Udviklingen i overgangsfrekvenserne skyldes naturligvis mange forhold ud over Studievalgs indsats. 
Herunder de reguleringer og indsatser som kommer fra skiftende regeringer og folketing, de signaler der 
sendes og den offentlige debat der pågår. Formidlingen af signaler og forventninger fra samfundet samt af 
ændrede regler til de unge foregår i vid udstrækning via deres skoler. Og hvad angår videregående 
uddannelse, sker det gennem Studievalg-centrene. Det er Studievalg, der sætter videregående uddannelse 
og tilhørende erhverv på dagsordenen for de unge, sammen med de krav, regler, muligheder mv, der 
aktuelt gør sig gældende. Det er værd at bemærke, at den positive udvikling i overgangsadfærden er sket 
samtidig med, at bestanden i gymnasierne er steget med 31% i Nordjylland siden 2004. 
 
Kontaktstatistik 
Det er vanskeligt at konkludere på opgørelserne over ”objektiv andel” – altså SVN’s andel af de enkelte 
vejledningsaktiviteter relativt til de øvrige centres: Centrene prioriterer aktiviteterne forskelligt, har 
forskellige måder at afholde dem på, forskellige vilkår (målgruppesammensætning, netværk mv) i 
regionerne, og sikkert forskellige måder at registrere på. Opgørelsesmetoden betyder, at når et eller to 
centre ”overpræsterer” på en indsats, medfører det automatisk, at de øvrige centre opgøres som 
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”underpræsterende”. 
 SVN opfylder kontraktens mål på de fleste parametre, og arbejder på de områder, hvor det fortsat kniber. 
 
Der sker løbende en udvikling i udbuddet af retninger og særlige tilbud til de nordjyske unge. To almene 
gymnasier har udvidet udbuddet med hf, hhx og htx. Der oprettes eux-tilbud på stort set alle 
erhvervsskoler. Det nordjyske område byder på en hf-søfart og på IB, og et særligt VUC-hf-forløb for surfere 
(Cold Hawaii). Der er oprettet klasseforløb målrettet unge med særlige behov, fx en aspergerklasse (og der 
er endnu en undervejs), og en HF-klasse med visiterede elever med diagnoser.  
Alle disse tilbud hilser Studievalg Nordjylland velkommen, for de imødekommer reelle behov og/eller 
hæver uddannelsesniveauet. Men samtidig øger det både kompleksiteten i Studievalgs arbejdsopgaver og 
presset på vore ressourcer. 
 
Overgangstal 2014 – bilag 2a og 2b. 
Studievalg har også gennem en årrække haft adgang til de tal, som UFM nu offentliggør her 
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-
sogning-og-optag/mobilitet-vidergaende-uddannelser/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2014  
Studievalg Nordjylland har gennem en længere årrække dertil indhentet dimittendtallene fra de enkelte 
nordjyske gymnasier, mhp at kunne sammenstille disse med de ovennævnte, ministerielle søgemønstertal, 
og dermed danne aktuelle overgangsfrekvenser for hvert gymnasium. 
Som bilag 2 vedhæftes en oversigt, dels for de erhvervsgymnasiale uddannelser og dels for de almene 
gymnasier. De enkelte gymnasieskoler er ikke angivet ved navn, men ved et tal i den vandrette akse. 
Tallene viser ikke nogle tendenser som er ukendte, men sætter helt konkrete tal på dem, og gymnasierne 
er yderst tilfredse med at få dem. Ved Studievalgs årlige planlægningsmøder med de enkelte skoler drøftes 
skolens søgemønstre og overgangsfrekvenser, og tallene lægges til grund for diskussioner om der skal gøres 
særlige indsatser i samarbejde mhp bestemte elevgrupper. På visse skoler bruges tallene som et parameter 
i rektors resultatløn. 
Bemærkninger: det ses tydeligt, at der er forskel på gymnasieretningernes overgangsmønstre;  
stx’ernes optagelse på videregående uddannelse sker typisk med omtrent 20% direkte efter eksamen, en 
meget større andel (40-50%) søger ind efter ét års pause og i størrelsesordenen 20% holder to års pause. 
Undtagelsen er studenterkursus (skole 15), hvor op mod 60% går i gang direkte efter afsluttet eksamen – 
kendetegnende for en uddannelse hvor eleverne er lidt ældre, har mere med i bagagen og typisk er klart 
målrettede – samme mønster gælder for VUC’erne (skole 16 og 17). 
Hf’ernes adfærd er kendetegnet ved at en relativt stor andel på 35-40% eller mere søger optagelse direkte 
efter eksamen, omtrent lige så stor en andel holder ét års pause, men ikke mange holder mere pause. Det 
er også tydeligt, at en mindre andel af hf’erne overhovedet søger videregående uddannelse. 
Den første figur på hver af oversigterne viser udviklingen i den direkte overgang til videregående 
uddannelse. Det er tydeligt, både for de almene og de erhvervsgymnasiale, at tendensen har været 
stigende gennem de sidste 8 år. 
Htx’erne går typisk tidligt i gang – svarende til hf’erne – og kun ganske få holder mere end et års pause 
inden videregående uddannelse. Htx’ernes samlede overgang til videregående uddannelse er næsten lige 
så høj som stx’ernes.  
Hhx’ernes direkte overgang ligger på ca 30%, mens 30-35% holder ét års pause og ret få holder længere 
pause. Deres samlede søgning til videregående uddannelse er på niveau med hf’erne – og for disse to 
grupper bør der være plads til forbedring. 
 
 
 
 
 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/mobilitet-vidergaende-uddannelser/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2014
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/mobilitet-vidergaende-uddannelser/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2014
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3. Studievalgs egen kvalitetssikring og –udvikling, herunder  evt. videreudvikling på baggrund af de 
indhøstede erfaringer samt beskrivelse  af  hvordan brugerne inddrages  mhp brugerorienteret 
videreudvikling. 
 

Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring og videreudvikling af aktiviteter foregår især på baggrund af møder 
og drøftelser med relevante parter, eller internt i centret. Studievalg Nordjyllands fokus er som nævnt at 
vejledningen skal bidrage til at flest mulig klædes bedst muligt på til at foretage et velunderbygget, 
velinformeret, realistisk og meningsfuldt valg. Det fokus har vi i alle vejledningstilgange, og det indgår som 
styrende parameter, når vi evaluerer vore vejledningsindsatser. 

Vi holder internt møde ca hver 14 dag, i alt 12-14 gange på et år. Disse møder omhandler især emner af 
betydning for vores vejledningsaktiviteter, erfaringsudveksling om, hvordan de gennemføres, hvordan de 
modtages af de vejledningssøgende, præsentation og drøftelser af justeringer eller nye tiltag. Det er fx 
screeningsskemaer, procedurer for indkaldelse af elever med udvidet behov, materialer til eud-elever, 
tydeliggørelse af karriereforhold for afgangseleverne, metoder til at præsentere optagelsessystemet mv. I 
processen inddrages også elevevalueringer af fx gruppevejledning, feedback fra individuel vejledning, 
kontaktstatistikkerne, eksterne undersøgelser som brugerundersøgelsen 2013.  
Et eksempel på et tema vi har vendt ved en række interne møder, er vores vejledning af udenlandske 
ansøgere, og vores vejledning om mulighederne for uddannelse i udlandet. Vi har systematisk gennemgået 
redskaber til vejledningen og forventningerne til vejledernes videns- og vejledningsniveau, mhp at opnå en 
ensartet viden og praksis på et område, hvor vi ikke skal være eksperter. 
Ud over de ordinære interne møder har vi i 2014 afholdt 4 vejledningsfaglige møder, hvor vi via et egentligt 
fagligt input opnår øget indsigt i et vejledningsfagligt emne. Ved møderne i 2014 har vi haft følgende 
temaer og oplægsholdere: Supervisionsmetoder og øvelser; Evaluering af supervision; Gennemgang af 
opgave fra vejlederuddannelse; AAU Karrierecenters praksis; Lokal ekspert i SPS gennemgik 
funktionsnedsættelser og indsatser. 
 
Hertil holder vi hvert år i februar en intern revisionsdag, hvor vi sammen drøfter et antal forhåndsaftalte og 
–forberedte emner, som trænger til en nærmere gennemgang. I 2014 var emnerne revision af kollektive 
oplæg samt gruppevejledning. Efterfølgende, i  marts, holder vi et to-dages internatseminar, hvor vi dels 
har et relevant tema – i 2014 et styret forløb om Studievalg Nordjylland som fælles arbejdsplads – og dels 
samler op på temaerne fra revisionsdagen. I 2014 var det især tilrettelæggelsen af de kollektive oplæg, 
deres indhold, pædagogiske form og elementer der skal øge elevernes udbytte (nøgleordene er aktivering, 
ejerskab til valget, dialogiske it-redskaber, fokus på at eleverne skal være selvhjulpne). 
 
Vi har i 2014 igangsat en proces med gensidig intern supervision. Vejlederne arbejder i faste par med at 
overvære udvalgte vejledningsaktiviteter og give systematisk feedback på baggrund af en model 
præsenteret ved et vejledningsfagligt møde i foråret. Denne feedback er yderst værdifuld for den enkelte 
og dennes udvikling af egen praksis. Ordningen evalueres ved revisionsdagen i februar 2015. 
 
Som nævnt foregår en del af kvalitetssikringen også ved samspil med eksterne parter. Vi har i 2014 været 
på institutionsbesøg på AAU to gange (drøftet fremdriftsreform, optagelse og adgangsregulering, 
præsentation af fire nye uddannelser; senere besøg på yderligere to uddannelser). Erhvervsakademi Dania; 
UCN’s uddannelser i Hjørring; UCN og deres implementering af fremdriftsreformen. Vi har deltaget i et 
fælles Studievalg-seminar med institutionsbesøg på en række udvalgte institutioner i Aarhus. 
 
Samarbejde på tværs af centrene 
Studievalg Nordjylland er med i alle 6 erfa-grupper på tværs af landet (hertil et par virtuelle grupper). Her 
arbejdes især med videns- og erfaringsudveksling, og med tværgående udvikling af nye materialer, 
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undersøgelser, it-løsninger, rollemodelfilm osv. Grupperne mødes fast to gange årligt, men har en del 
aktiviteter mellem disse møder. 
Centerledergruppen mødes 3-4 gange årligt, herunder ved et to-dages lederudviklingsorienteret møde. Her 
drøftes og besluttes policy-prægede emner, og der sker en udstrakt grad af vidensudveksling. Disse 
tværgående grupper er en stærk inspiration til Studievalg Nordjyllands udvikling og prioritering af 
aktiviteter og vejledningsmetoder. 
Studievalgcentrene afholder årligt i maj et seminar for alle ansatte. I 2014 var temaet Karriere, og udbyttet 
var rigtig højt, både mht ny viden, nye metoder – og kendskab til Esbjerg. 
 
Centerlederne mødes som bekendt også to gange årligt med UFM, ligesom UFM deltager i det Studievalg-
seminaret i maj. Input fra og drøftelser med ministeriet (og med UVM) er af afgørende betydning for, at vi 
kan holde – eller justere – kursen i centerets aktiviteter, at vi har den rette viden om aktuelle emner og 
kommende uddannelsespolitiske tiltag, signaler og intentioner.  
NB. Studievalg efterlyser en øget dialog med UFM. Dels vil vi som centerledere gerne i højere grad 
anvendes til sparring på relevante emner, og der er et beredskab i form af centerleder-formandsskabet, 
som kan reagere hurtigt, hvor påkrævet. Og dels er en tæt dialog med ministeriet afgørende mhp at 
kvalificere og forstå de informationer og signaler, vi modtager i vore netværk med ungdomsuddannelserne 
og de videregående institutioner. 
Det gælder ikke mindst de uddannelsespolitiske temaer.  I år har temaerne været mange (fremdriftsreform, 
kvalitet og relevans, optagelsessystemer, dimensionering, SU-reform, SVU-reform, eud-reform og en 
begyndende gymnasiereform). Studievalg Nordjylland har både drøftet dem med institutionerne i regionen, 
og med institutioner på landsplan (bla et netværk med universiteterne, eVejledning og Studievalg). Hvis vi 
skal kunne agere adækvat, er vi nødt til også at have ”den officielle” vinkel på emnerne, dvs fra 
ministerierne.  
 
Særlige behov 
Både i den åbne vejledning og på skolerne træffer Studievalg Nordjylland i stigende grad på 
vejledningssøgende med særlige behov. I den åbne vejledning er der mange henvendelser fra personer 
med udenlandsk baggrund, og personer med diagnoser og funktionsnedsættelser. Den sidste gruppe fylder 
også stadigt mere i vejledningen på skolerne, især på VUC. De er meget tidskrævende, og henvendelserne 
stiller krav om at vi har relevant viden og vejledningsberedskab, der matcher de særlige behov. Vi har i 
løbet af 2014 brugt en del tid og kræfter på dels at blive klogere på den relevante viden til udenlandske 
vejledningssøgende (procedurer mht. vurdering af kvalifikationer, muligheder og krav ifm videre 
uddannelse osv), og dels at finde et passende og ensartet niveau for vores vejledning. Tilsvarende har vi 
haft fokus på at få øget viden til at håndtere vejledningssøgende med diagnoser – via et projekt i 
samarbejde med VUC, og via et kursus med en ekspert i diagnoser og SpecialPædagogisk Støtte. 
 
Evaluering af den individuelle vejledning ved træffetiderne.  
Studievalgcentrene har i fællesskab udarbejdet et evalueringsskema, som er lagt på vores bookingsystem til 
træffetider fra august 2014. Elever, der har booket tid får tilsendt en mail samme aften som vejledningen 
har fundet sted, med opfordring til at udfylde skemaet. Indtil december 2014 har i alt 777 elever udfyldt, 
heraf 94 Nordjyske. I Nordjylland er svarprocenten 17, hvilket ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 
Den lave svarprocent gør at vi er varsomme med at konkludere på resultaterne. De er ellers pæne: på 
landsplan er elevernes score på spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjulpet?” 3,7, hvor 5 er højest og 1 
er lavest. Nordjylland scorer i alle resultater på eller lidt over landsgennemsnittet.  
Centrene vil fortsætte og udvikle denne evalueringsaktivitet og herunder arbejde på at få en højere 
svarprocent. 
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4. Eksterne samarbejder  
 

Studievalg Nordjylland har et omfattende netværk med eksterne parter, og inddrages i stigende grad af 
andre i samarbejder. Når ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående institutioner, UU/ kommuner 
/Jobcentre, Region Nordjylland, faglige organisationer, forsvaret m.fl. ønsker at inddrage SVN i diverse 
samarbejder, hænger det sammen med vores position som et videnscenter inden for søgeadfærd, 
målgrupper og uddannelser, samt med vores neutrale og institutionsuafhængige rolle. 
 
Ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser 
Vores centrale samarbejdspartnere er ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvor vi yder hovedparten af 
vejledningen. Samarbejdet fungerer godt, i gensidig respekt og stort set uden problemer på de gymnasiale 
uddannelser. Her er der både et fast samarbejde med hvert gymnasium om vejledningens tilrettelæggelse 
og vilkår, og et årligt samlet møde hvor gymnasiernes og VUC’ernes vejledere evaluerer og diskuterer 
samarbejdet og vejledningen.  
Samarbejdet er også positivt på erhvervsskolerne, med de forbehold som er nævnt i afsnit 3. Generelt er 
erhvervsskolerne positive over for at styrke information og vejledning om deres elevers mulighed for 
videregående uddannelse, og SVNs rolle i dette. Men der er praktiske og logistiske udfordringer, som gør at 
samarbejdet formentlig altid vil være mere tidskrævende end på gymnasierne. Som det fremgår herunder, 
er SVN stærkt involveret i et udviklingsorienteret projekt der omfatter alle nordjyske erhvervsskoler, netop 
med fokus på overgang fra eud til videregående uddannelse. 
SVN indgår også naturligt i ad hoc-samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, deres ledere, 
vejledere mv. 
 
Der er et tæt, løbende samarbejde mellem SVN og de videregående institutioner i regionen. SVN fungerer 
som sparringspartner og i vidensudveksling om unge, søgemønstre, vejledning og arrangementer, 
samarbejde med ungdomsuddannelser, statistik mv. Igen både på vejleder- og på lederniveau. SVN 
afholder årligt et møde med vore kontaktpersoner på VU-institutionerne, hvor emner af fælles interesse 
drøftes. 
 
Samarbejder i øvrigt - nedslag 
SVN har i mange år drevet en brevkasse med ugentlige artikler og spørgsmål/svar inden for 
uddannelsesområdet i regionens avis, Nordjyske. Som noget nyt i denne kontraktperiode udarbejder vi 
desuden et nyhedsbrev, som udsendes 3-4 gange årligt, til hele det nordjyske netværk (samt naturligvis til 
ministeriet og de øvrige centre). Begge dele har til formål at synliggøre uddannelse, aktuelle temaer og ikke 
mindst Studievalg selv. Disse aktiviteter kombineret med vores udsendelse af relevante materialer op til 
større arrangementer (Studiepraktik, Studie og karrieredag, Åbent Hus) og op til ansøgningsfristerne gør, at 
fx Jobcentre, sprogskoler m.fl i stigende grad har øje for og henviser til SVN. 
Aalborg Kaserne lægger to gange årligt hus til et udslusningsarrangement om uddannelse for de 
værnepligtige der skal hjemsendes. Her deltager de nordjyske uddannelsesinstitutioner, og SVN har en 
central rolle i at præsentere uddannelses- og optagelsesmulighederne for de unge og yde vejledning. Der 
deltager typisk 3-400 årligt, således også i 2014. 
Nogle af de nordjyske højskoler inviterer også SVN til at yde kollektiv og individuel vejledning for deres 
kursister forud for kvote 2-ansøgningfristen, og det samme gør nogle af sprogskolerne, når de har ”kunder” 
der har brug for Studievalgs vidensområde. 
SVN har en medarbejder der frikøbes til udviklings- og driftsopgaverne i forbindelse med Studiepraktik i 
sekretariatet ved Aarhus Universitet, og SVNs leder sidder i styregruppen for Studiepraktik. 
SVN deltager som Studievalg-centrenes repræsentant i optagelse.dk samarbejdsforum med brugerne (de 
videregående uddannelser). SVNs fokus er især at sikre en bedre kommunikation på optagelsesportalen til 
de primære brugere, ansøgerne. 
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Ug.dk er et essentielt redskab i vores vejledning, dels som opslagsværk for vejlederne selv, og dels som 
hjælp til indsigt og afklaring for de vejledningssøgende. Det er afgørende at ug.dk altid er opdateret og 
indeholder korrekte informationer. Funktioner som visning af beslægtede uddannelser eller job er meget 
vigtige for vejledningen.  
NB! Her er der fortsat en udfordring i, at beslægtede uddannelser oftest vises som uddannelser på samme 
niveau (universitets-, professionsbachelor- eller erhvervsakademi-). Det ville være nyttigt for de 
vejledningssøgendes overblik og valg, at vise beslægtede faglige områder på andre niveauer. 
NB! Det er ikke optimalt for de vejledningssøgende, at der ud for hver artikel om videregående uddannelser 
alene er henvist til vejledning hos eVejledning. En mere brugbar kanalstrategi ville være en henvisning til, 
”Hvor kan du få mere at vide” – med kort og målrettet henvisning til eVejledning, Studievalg og 
uddannelsesinstitutionerne egen vejledning, med tydelig angivelse af hvilken type vejledning og hjælp man 
kan forvente ved den enkelte instans. 
 
Region Nordjylland og projekter 
Region Nordjylland er meget aktive på uddannelsesområdet og har strategier og indsatser rettet mod at 
styrke det nordjyske uddannelsesniveau.  
Region Nordjylland afholder hvert andet år en stor uddannelseskonference med fokus på et aktuelt tema – 
i 2014 ”Sammenhæng og samarbejde”. Her har de hver gang inviteret Studievalg Nordjylland til at bidrage 
med indlæg i workshops. I 2014 var vores bidrag at præsentere og diskutere erfaringerne fra et projekt, der 
har fokus på drenges lavere søgning til videregående uddannelse, og forsøg på at påvirke adfærden ved 
vejledningsindsats i  samarbejde med skolerne. 
RN støtter aktivt op om Studiepraktik med transport-tilbud, og mht at synliggøre studiepraktikken over for 
de unge, som ikke (længere) går i ungdomsuddannelser. Det konkrete arbejde mht administrationen af 
transport og af synliggørelsesindsatsen varetages af SVN, men finansieret af Regionen. 
RN har tilsvarende finansieret to projekter, der har analyseret Studiepraktikkens effekt på deltagerne. Også 
her har de bedt Studievalg Nordjylland om at bidrage til arbejdet – sammen med de nordjyske 
videregående uddannelser. Den første analyse var især kvantitativ, og påviste at studiepraktikken har en 
positiv effekt på deltagenes valg og valgsikkerhed – og stærkest på ”svageste” vælgere: 
uddannelsesfremmede og drenge. Den seneste analyse er kvalitativ og omfatter spørgeskemaer og 
fokusinterviews med grupper af deltagere. Den afrapporteres i 2015. 
 
RN har afsat midler til og bedt SVN (på SVN’s initiativ) om at udvikle brobygningsindsatser, der kan styrke 
erhvervsuddannelseselevers og faglærtes overgang til videregående uddannelse. Indsatsen omfatter, at 
SVN får lavet et antal rollemodelfilm med personer i arbejde, som har en videregående uddannelse i 
forlængelse af erhvervsuddannelse; udvikling af et koncept der skal styrke EUX’eres brug af Studiepraktik; 
udvikling af trykt og webbaseret materiale der synliggør uddannelsesmulighederne.  
Og endelig udvikling og afprøvning af et koncept, hvor de relevante videregående uddannelser 3-4 dage 
årligt udbyder brobygningsbesøg for erhvervsuddannelserne. At det lægges i faste rammer, både mht 
indhold og mht faste datoer gør, at ressourceforbruget for både erhvervsuddannelses- og de videregående 
institutioner bliver mindre, og frem for alt, at det bliver tydeligt og synligt for erhvervsuddannelserne, 
hvornår og hvordan de kan besøge relevante videregående uddannelser. Alle institutionerne har taget 
positivt imod brobygningsprojekt-ideen, og udviklingen er godt i gang, med SVN som primus motor og 
koordinator. SVN har desuden påtaget sig at få udviklet et webbaseret system for udbud af 
brobygningsaktiviteterne, og tilmelding til dem. Det sker på en ny nordjysk portal, som SVN har udviklet i 
samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler: www.mereuddannelse.dk . De første brobygningsforløb 
planlægges iværksat i april 2015. Brobygningsprojektet og portalen skydes i gang i forbindelse med en 
større overgangskonference 6/2-15, som SVN og erhvervsskolerne har arbejdet hårdt med at planlægge. 
Et projekt som dette ville ikke kunne lade sig gøre uden Studievalg som initiativtager og koordinator. Vi 

http://www.mereuddannelse.dk/
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håber at det bliver et blivende koncept, der kan styrke overgangen fra erhvervs- til videregående 
uddannelse. 
 
Region Nordjylland har hvert andet år udbudt en projektrunde i forbindelse med regionens 
uddannelsespulje på et tocifret millionbeløb. Studievalg Nordjylland er blevet inviteret til at deltage i, eller 
har taget initiativ til, en række projekter – se herunder. Som nævnt i indledningen giver disse 
projektsamarbejder SVN mulighed for at deltage i udvikling af ny viden og nye, relevante netværk og 
samarbejdsrelationer. Og de bidrager samtidig med midler til SVNs stramme økonomi. 
 
Studievalg Nordjylland er pt med i følgende projekter under Uddannelsespuljen: 

 Virk-som-ung. Projektet omhandler netværk mellem en række gymnasiale uddannelser og 
erhvervslivet, mhp at synliggøre og eksemplificere job og karriereperspektiver for eleverne inden 
for det tekniske og naturfaglige område. SVNs primære opgave i projektet er, at styre processen 
mht. at få filmet 10 rollemodelfilm med færdiguddannede, i forskellige brancher og med forskellige 
uddannelsesbaggrunde. Rollemodelfilmene bruges af SVN i vejledningen, især i afgangsklasserne. 

 Drenge i overgang er et projekt i samarbejde mellem SVN og fire handelsgymnasier. Fokus er på 
hhx-drenges lave overgang til videregående uddannelse, og på udvikling og afprøvning af 
vejledningsbaserede metoder til at udfordre og motivere drengene. Effekten evalueres ved at 
undersøge drengenes søgeadfærd et år efter eksamen. Projektet er initieret af SVN, og drives i høj 
grad frem af SVN, i kraft af vores position dels i det enkelte gymnasium og dels på tværs af 
skolerne. 

 Overgang for unge med særlige behov er et projekt i samarbejde med VUC Nordjylland og 
University College Nordjylland. Det har fokus på at sikre bedre viden om og forbedre kvaliteten af 
overgangen for kursister med diagnoser. 

 Ung til ung er et projekt der skaber netværk og viden for gymnasieelever til tekniske og naturfaglige 
uddannelser på AAU og UCN. SVNs rolle er at yde vejledning til de elever, der har behov for at få 
udvidet perspektivet yderligere – til andre uddannelsesområder, andre institutioner. 

 
 

5. Organisation og personale 
 

Studievalg Nordjyllands bestyrelse har holdt tre møder i 2014.  
Bestyrelsen består af en repræsentant for AAU, hvor SVN er indlejret og personalet ansat. Det er AAUs 
studiechef Preben Sørensen, som er bestyrelsesformand. Hertil studiechef Lene Zacharias, UCN, og direktør 
Tage Andersen, Handelsskolen Tradium. Desuden er tilknyttet rektor for Nørresundby Gymnasium, og 
regional GS-koordinator, Sørens Hindsholm. 
Bestyrelsen har drøftet SVNs opgaver, opgaveløsning, projekter, udviklingsperspektiver, samt godkendt 
budget og regnskab. 
 
Studievalg Nordjylland er bemandet med 8 vejledere. En af disse har sin primære opgave som centerleder 
og en er også administrativ medarbejder. Hertil har vi en person ansat i flexjob til at varetage især SVU-
administrationen på vegne af UCN, samt en studentermedhjælp, der også varetager vejledning i den åbne 
vejledning. 
Hver vejleder har ansvaret for et antal gymnasier, VUC’er og erhvervsskoler – for planlægning, samarbejde 
og udførelse af vejledningsopgaverne på skolerne. Desuden indgår alle i vagtplanen i den åbne vejledning. 
Herudover har hver vejleder ansvaret for en række områder – fx udvidet behov og screeningsredskaber, 
udvikling af kollektive oplæg, planlægning af vejledningsfaglige møder, synliggørelse, erhvervsuddannelser, 
Nyhedsbrev, brevkasse, Facebook, studievalg.dk/nordjylland mv. De enkelte indgår desuden i erfa-
gruppesamarbejdet på tværs af centrene. 
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Gennem de sidste par år har der været en del personaleudskiftning i forbindelse med at to medarbejdere 
har søgt nye jobs og to andre været på barselsorlov. 
Vi har desuden desværre været ramt af en langtidssygemelding i efteråret, hvor vi heldigvis har kunnet 
trække på en vikar i form af en tidligere (2013) praktikant, nu uddannet professionsbachelor i Offentlig 
administration, uddannelsesvejledningsspecialet. 
SVN har også i 2014 fungeret som praktiksted for en sådan studerende. Det har været yderst givtigt for SVN 
med den viden og tilgang praktikanten har kunnet tilføre, og praktikanten har fået et kvalificeret og 
udviklende forløb. Det er ganske ressourcekrævende at planlægge, gennemføre og afslutte/evaluere et 
fagligt kvalificeret praktikforløb, og alle udgifter, både afledte og direkte, har været afholdt af SVN. 
 
To vejledere har en afsluttet uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse. Tre har taget de obligatoriske 
moduler på vejleder-diplomuddannelsen, og går i foråret 2015 i gang med realkompetencevurderings-
processen i forhold til to yderligere moduler. Dette efterfølges af arbejdet med afgangsprojekt. Dette 
koster imidlertid så megen tid, at SVN kun kan have én i gang med dette ad gangen. Uddannelsesaktiviteter 
kan i praksis kun lade sig gøre i foråret, da efteråret er for travlt.  
 
 
På Studievalg Nordjyllands vegne 
Martin Rovs Hansen 


