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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. 
 
Uddannelsesministeriet og professionshøjskolen Metropol har indgået kontrakt om studievalgsop-
gaven og Studievalg København er organisatorisk knyttet til professionshøjskolen Metropol. Studie-
valgs opgave, at vejlede alle borgere om valg af videregående uddannelse og erhverv, udføres uaf-
hængigt af Metropol, idet vejledningen er uddannelses- og sektorneutral og har landsdækkende 
perspektiv. 
 
Studievalg København vejleder fra et vejledningscenter på Valhalsgade på Nørrebro i København. 
Her er der hele året tilbud om individuel samtale, primært for borgere uden for uddannelsessyste-
met, samt en række gruppeoplæg og workshops med forskellige temaer. Hovedaktiviteten i Stu-
dievalg København er dog vejledning af elever på ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden incl. 
Bornholm, hvor Studievalg København samarbejder med regionens 83 gymnasiale uddannelser (ca. 
43.500 elever) samt regionens 14 erhvervsuddannelser fordelt på 36 adresser(ca. 23.000 elever). 
 
I 2015 blev der afholdt over 1.900 kollektive og gruppevise vejledningsaktiviteter, hvor Studievalg 
Københavns vejledere var til stede og i kontakt med elever, unge og voksne. Derudover blev der 
gennemført over 11.000 individuelle samtaler.  
 
Studievalg København har takket være den dygtige medarbejderstab og det gode samarbejde med 
ungdomsuddannelserne udført et stort og meningsfuldt arbejde med elever, unge og voksne og har 
medvirket til, at fremgangen i optagelsen af studerende på de videregående uddannelser i 2015 
endnu engang slog alle rekorder. 
 

2. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter  
Årets væsentligste aktiviteter består suverænt af vejledningsaktiviteter. Studievalg København er 
gennem Studievalgsbekendtgørelsen forpligtet til at gennemføre tre typer vejleding, kollektiv vej-
ledning, gruppevejledning og individuel vejledning. 
 
På studieforberedende ungdomsuddannelser (herefter: gymnasier) udfoldes alle typer, på er-
hvervsuddannelser dog kun kollektiv og individuel vejledning.  
I centret i Valhalsgade udfoldes alle typer vejledning. 
 

2.1 Aktiviteter på gymnasier 
I 2015 blev der afholdt over 1.600 kollektive vejledningsaktiviteter på gymnasierne, hvor Studie-
valg Københavns vejledere var til stede og i kontakt med samtlige klasser. Kollektiv vejledning er 
altid skemalagt på samme måde som undervisning og de kollektive vejledningsaktiviteter har haft 
over 77.000 deltagere. 
 
Kollektiv vejledning retter sig mod alle gymnasiets elever og foregår oftest klassevis, hvorved stu-
dievalgsvejlederen bliver synlig for alle elever og får samtlige elever i tale. 
Kollektiv vejledning er en blanding af information, dialog og refleksive øvelser, som udfordrer og 
kvalificerer elevernes tanker og forestillinger om egen uddannelses- og karrieremæssige fremtid. 
 
Der blev afholdt næsten 240 gruppevejledninger, med i alt knap 8.000 deltagere. Gruppevejledning 
er frivillig for eleverne og omhandler et tema, som kun nogle har behov for at have detaljeret viden 
om. Det kan f.eks. være ”Ansøgning på uddannelser med optagelsesprøve”, og kun de elever, som 
finder temaet relevant for deres egen situation, deltager. Deltagergruppen er derfor ret homogen, 
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motiveret og deltagende, hvorfor arrangementerne er givende - om end det er et stort arbejde at 
samle grupper af en tilpas størrelse. 
 
I 2015 valgte vi at sammenlægge de to forskellige typer individuelle vejledningsaktiviteter: 
1. Åben træffetid, som var åben for alle elever 
2. Forhåndsaftalte samtaler, som eksklusivt var reserveret elever med behov for udvidet vejled-

nings inviteret på baggrund af e-surveys 
 
Sammenlægningen skyldes et ønske om, at give hver af grupperne ovenfor flere samtaletider at 
vælge mellem, hvilket giver en bedre udnyttelse af vejledingstiden på det enkelte gymnasium.  
Der er fortsat tilstrækkeligt antal tider til elever med udvidet behov, i det antallet af disse er steget 
en smule i 2015. 
Samtaler skal bookes digitalt via link, www.studievalg.dk/book eller via et dybt link ofte på skolens 
intranet og der blev gennemført 8.500 individuelle samtaler med elever på gymnasierne, hvilket er 
en lille stigning i forhold til 2014.  
 
Mailkorrespondancerne mellem elever og studievalgsvejledere løb i 2015 op i 5.700 mailudvekslin-
ger.  

Karrieredage 

I november måned 2015 har Studievalg København, ligesom i 2014, afholdt Karrieredage for gym-
nasieelever fra Region Hovedstaden i vejledningscentret, se titler og oplægsholdere i bilag 1. 
Antallet af oplæg ar i 2015 udvidet til 18 oplæg inden for 16 forskellige emneområder og igen var 
oplæggene placeret sidst på dagen fra kl. 16.00-17.30, således at eleverne kunne nå frem uden at 
få fravær fra undervisningen.  
 Ved hvert oplæg var der to eller tre oplægsholdere fra erhvervslivet, både fra offentlig og privat 
sektor, som fortalte om deres konkrete job, deres karriere og (den ofte ikke-lineære) uddannelses-
vej dertil.  
 
Alt i alt var der lige over 700 tilhørere – primært gymnasieelever - som tog turen til Valhalsgade 
for at deltage i arrangementerne.  
Dette svarer til et flot gennemsnit på 37 deltagere pr. oplæg, hvilket er på niveau med sidste år. 
Igen i år har flere oplæg haft et flot fremmøde med helt op til 85 deltagere.  

Karrierefokus i og efter gymnasiet 

Studievalg København indgik i 2015 i Region Hovedstadens 3-årige projekt (2014-2016), ’Karriere-
fokus i og efter gymnasiet’, i samarbejde med nu 15 af vores gymnasier. 
 
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.  
 
Projektarbejdet har rykket studievalgsvejlederen endnu tættere til skolen, fordi samarbejdet i de 
enkelte projektforsøg foregår sammen med gymnasielærerne. Dette giver gymnasielærerne bedre 
indblik i Studievalg Københavns viden og kompetencer, idet Studievalg København får lejlighed til 
at udarbejde ’vejledningsinput’, som lærerne hjælper med at bearbejde over tid. 
 
Eleverne for deres part oplever meningsfuld refleksion over deres situation og forestillin-
ger/ønsker/drømme for fremtiden – uden at de behøver at skelne mellem input, øvelser, skriftlig 
bearbejdning eller fremlæggelse, som ’styres’ af deres underviser og/eller studievalgsvejlederen. 
 
Beskrivelser og resultater fra projektet kan følges på www.karrierefokus-gym.dk 
 

2.2 Erhvervsuddannelser 
Kollektiv vejledning på erhvervsuddannelser foregik, som altid, udelukkende i klasser/på stamhold i 
en af skoleperioderne på uddannelsens hovedforløb. 
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I 2015 gennemførte Studievalg København 177 kollektive oplæg i klasser på erhvervsuddannelser-
ne og nåede dermed ud til knap 4.100 EUD og EUX-elever.  

EUD 

Indholds- og metodemæssigt tilpasser Studievalg København nøje oplæggene, så de er målrettet 
hovedforløbets retning og altid indeholder de specifikt relevante informationer om ordinær videre-
gående uddannelse, efter- og videreuddannelsesmuligheder samt tilbuddet om individuel vejled-
ning. 
 
Oplæggene er bygget op omkring begreber som livslang læring og kompetenceudvikling, har vej-
ledningsteoretisk en høj grad af karrierelæring, og eleverne orienteres grundigt om det åbne ud-
dannelsessystem.  
 
Kvaliteten af Studievalg Københavns arbejde bekræftes løbende på skolerne, hvor lærernes og ele-
vernes feed-back på vejledernes kompetencer samt indhold og afvikling af oplæggene er meget 
positiv. 

EUX 

I 2015 er antallet af EUX-elever, som har modtaget vejledning af Studievalg København, steget, da 
de merkantile erhvervsskoler, til forskel fra tidligere, nu udbyder EUX-linjer. 
Et EUX-bevis sidestilles med et gymnasialt eksamensbevis, og EUX´eren kan søge i kvote 1 på lige 
fod med ansøgere med en gymnasial uddannelse. EUX-vejledningen har derfor et andet fokus og 
en anden form end vejledningen på den ordinære EUD. Vejledningsforløbet for EUX´erne følger i 
princippet vejledningen på gymnasiale uddannelser og 
tager højde for, at eleverne har flere valgmuligheder, og at de i udgangspunktet allerede er sporet 
ind på idéen om at uddanne sig videre. I den kollektive vejledning, som foregår klassevis, indgår 
således refleksionsøvelser og par-arbejde, på samme vis som i klasserne på de gymnasiale uddan-
nelser. 
 
I 2015 har Studievalg København haft individuel vejledning med 229 EUX-elever på deres er-
hvervsskole – teknisk eller merkantil. 
 
Studievalg København har endnu til gode at komme på de første EUX-hold på social og sundheds-
uddannelserne, der endnu ikke har etableret hold. Dette forventes dog at ske i foråret/sommeren 
2016.  
Tilsvarende begyndte det første hold EUX ernæringsassistenter på Hotel- og Restaurantskolen i 
efteråret 2015, og de vil møde Studievalg København for første gang i foråret 2016.  
 
Samlet imødeser vi med den fulde implementering af erhvervsuddannelsesreformen en jævn stig-
ning i antallet af EUX-elever i takt med, at erhvervsskolerne udbygger deres EUX-udbud og -optag.  
 
At Studievalg Københavns vejledning på erhvervsuddannelserne nytter, ses dels af optagelsestal 
på videregående uddannelser (se afsnit 3.2), dels af det forhold, at den studievalgsvejleder, som 
har vejledt på erhvervsuddannelserne, jævnligt får mail fra en ung, ofte lang tid efter vejledningen 
på skolen, for at ’tale videre’ om valg af videregående uddannelse.  
Et eksempel på dette ses i bilag 2, hvor en kvinde i 2013 fik oplæg med sin klasse, siden korre-
sponderede med studievalgsvejlederen og så, 2½ år senere, genoptog kontakten på den mest selv-
følgelige måde.  
 

2.3 Vejledning i centret 
I Studievalg Københavns vejledningscenter er den primære ydelse individuel vejledning ”face to 
face” og i mindre omfang gruppevejledning. 
Den individuelle vejledning finder sted i åbningstiden: Mandage og torsdage kl. 13.00 – 17.00. 
 
Bemandingen veksler over året, så der tages højde for det øgede vejledningsbehov op mod ansøg-
ningsfristerne i kvote 1 og 2 samt efter svarfristen 30. juli. 
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For at få vejledning i centret i Studievalg København, skal der altid bookes tid, et ’system’ som 
fungerer fremragende:  
• De vejledningssøgende er generelt velforberedte på samtalen og opmærksomme på at få stillet 

alle sine spørgsmål 
• Studievalgsvejlederen kan være forberedt på samtalen (i det omfang den vejledningssøgende 

har noteret kommentarer ved bookingen), har overblik og flow i samtalerne 
• De vejledningssøgende oplever sjældent at skulle vente i kø 
 
Alle har adgang til at booke samtale online på www.studievalg.dk/book. Denne type samtale er 
berammet til 20 minutter, hvilket er en varighed som normalt er tilstrækkelig til at den vejled-
ningssøgende kan blive handlingsparat. Samtaler kan om nødvendigt genbookes, hvis vejlederen 
vurderer, at en vejledningssøgende har behov for udvidet vejledning.  
Samme-dags-afbud bliver meget ofte genbooket af vejledningssøgende fra ventelisten, som auto-
matisk får besked om ledige tider og ventelisten er nøje overvåget for at sikre, at vejledningssø-
gende kan få adgang til vejledning. 
 
Tiderne til individuel vejledning (20 minutters samtaler) har i 2015 nærmest altid været booket 
fuldt op, og der blev gennemført knap 2.500 samtaler. Det giver en udnyttelsesprocent på 93 %. 
 
Studievalgsvejlederen har også mulighed for at booke en længere samtale á 45 minutters varig-
hed, når vejlederen vurderer at der er særlige komplekse problemstillinger at tage hånd om og at 
der derfor er brug for længere tid til samtalen end de 20 minutter. Dette betyder, at den vejled-
ningssøgende skal være i kontakt med Studievalg København, for at få tilbudt en samtale af læn-
gere varighed. De lange samtaler bookes typisk via telefon eller mail, men af og til også i forbin-
delse med en 20 minutters samtale og på foranledning af studievalgvejlederens faglige vurdering 
af den vejledningssøgendes behov. 
 
Der var 200 mulige 45 minutters samtaler i 2015, og der blev gennemført samtaler. Det giver en 
udnyttelsesprocent på 87 %. 
 
I 2015 har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra unge og voksne, som kommer fra Jobcen-
ter mhp deres arbejde med uddannelsespåbud.  
En anden gruppe, som i stigende grad booker tider til vejledning, er psykisk sårbare unge og voks-
ne. Studievalg København har en professionel tilgang til disse vejledningssøgende og de samtaler, 
hvor vejlederen både skal håndtere den almindelige valgvejledning og tillige have ekstra stor op-
mærksomhed på kontakt og kommunikation samt de barriere som psykisk sårbare måtte have i 
forhold til at søge optagelse på en videregående uddannelse.  
 
Der blev i 2015 afholdt 70 gruppevejledninger i centret, enten som informationsmøde eller work-
shops, som hver havde en varighed á 90 minutter.  
 Gruppevejledninger og informationsmøder afsluttes med mulighed for individuel vejledning, så 
vejledningssøgende både kan have gavn af det planlagte fælles forløb og få stillet sine individuelle 
spørgsmål ved samme lejlighed. 
 
Det var i 2015 også muligt at kontakte Studievalg København via mail og/eller telefon, selvom den 
vejledningssøgende med fordel kunne bruge eVejledning. 
 

3. Bemærkninger til Uddannelsesministeriets talpublikation  
 

3.1 Tal for skoler og vejledningscenter 

Vejledning på ungdomsuddannelser 

Som indledende bemærkning er det værd at hæfte sig ved, at Studievalg København er det eneste 
center, hvor der ikke har været en tilbagegang i elevbestanden på de gymnasiale uddannelser i 



 

___________________________________________________________________________________________________
Årsrapport 2015, Studievalg København  Side 7 af 28 

 

2014, som er den sidste registrerede opgørelse i Uddannelsesministeriets tilsendte talpublikation. 
Studievalg København har haft 512 flere elever i 2014 end i 2013, alt i alt 42.792 elever.  
Faktisk er Studievalg Københavns elevbestand på de gymnasiale uddannelser steget med hele 47 
% siden 2004, hvilket er hele 7 procentpoint over landsgennemsnittet. Denne konstante stigning i 
antallet af elever på de gymnasiale uddannelser er en stor udfordring, især da flere af de faste ob-
ligatoriske arrangementer i Studievalg Københavns koncept er klassebaserede. Stigningen i elever 
medfører ganske enkelt et øget vejledningsbehov, hvor den enkelte vejleder skal afholde flere ar-
rangementer på det enkelte gymnasium.   
Herudover er der, som allerede nævnt under afsnit 2.2., i 2015 kommet en stigning i antal EUX-
elever og antallet forventes blot at stige yderligere i de kommende år. EUX-eleverne modtager et 
vejledningstilbud, der ligner det gymnasiale i strukturen og er hermed også tidsmæssigt ressource-
krævende. Disse forhold på ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden gør, at den enkelte vej-
leder har en stram kalender, og der er ikke plads til mange rokeringer i forhold til en oprindelig 
udmeldt årsplan på skolerne, før det kan være vanskeligt at få kabalen til at gå op.  
 
Studievalg Københavns vejledere har i 2015 igen gennemført 8.500 samtaler på gymnasierne. Det-
te er en fremgang i forhold til 2014 på over 2 %, men stadigvæk under antallet af samtaler i 2013 
(8.900). At tallet stadig er lavere end i 2013, tilskriver vi, at færre booker en tid med optagetekni-
ske spørgsmål, for det første fordi vores kollektive aktiviteter på ungdomsuddannelserne er blevet 
skarpe og tager fat allerede i 1.g, for det andet fordi uddannelsesinstitutionernes egne websider er 
blevet løftet gevaldigt så ansøgerne/eleverne nemmere kan finde de relevante informationer og for 
det tredje er flere opmærksomme på eVejledning som vejledningsmulighed. 
 
Samtalerne er ganske pænt fordelt ud over skoleåret, dog med 3. kvartal med markant færre sam-
taler end i de øvrige kvartaler. Dette er ganske naturligt, da sommerferien tager meget af dette 
kvartal samt, at eleverne i mindre grad efterspørger individuelvejledning i starten af skoleåret. 
 
Anskues mailudvekslingerne i 2015, så har Studievalg København besvaret ca. 5.700 mails på 
ungdomsuddannelserne i 2015. Det markant lavere tal i 2015 end 2014 (8.300) kan forklares ved, 
at Studievalg København i 2015 kun har gennemført en e-survey på de gymnasiale uddannelser 
med henblik på at finde elever til individuelle samtaler (i modsætning til 2014, hvor to blev gen-
nemført). Der har derfor været mindre mailkontakt end i 2014. 
 
Antallet af gruppevejledninger, der har været udbudt på ungdomsuddannelserne, var i 2015 230. 
Antallet af udbudte gruppevejledninger er en smule lavere end i 2014, men antallet af deltagere er 
sammenlagt højere, nemlig 7501. Det svarer til et flot gennemsnit på 30 deltagere pr. gruppevej-
ledning. 

Vejledning i centret 

I 2015 gennemførte Studievalg København næsten 2.700 individuelle samtaler i centret, hvilket er 
en stigning på 24 % i forhold til 2014. Studievalg København anvender udelukkende bookede sam-
taler, og der er nærmest altid booket fuldt op, med kun få afbud. 
Ud over de almindelige 20 min. samtaler, som folk selv booker via vores hjemmeside, så er det 
også muligt at få en længere samtale (op til 45 min), hvis en studievalgsvejleder vurderer, at vej-
ledningssøgende har særlige komplekse problemstillinger. I 2015 gennemførte Studievalg Køben-
havn 200 af denne type samtaler, hvilket er en stigning på 37 % i forhold til 2014. 
 
Der har været afholdt 70 gruppevejledninger i centerregi. Der har i alt været over 1.000 deltagere, 
hvilket er på samme niveau som i 2014. 
 

3.2 Overgangsfrekvenser 
De seneste målte overgangsfrekvenser på landsplan falder en smule i forhold til forrige måling (3 
mdr. fra 22 % til 21 %, 15 mdr. fra 54 % til 53 % og 27 mdr. fra 72 % til 70 %). Overgangstallene 
til de videregående uddannelser for gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden ser i forhold til 
landstallene fine ud, jvf. tabel 1 nedenfor. Ganske vist ligger 3 mdr. overgangstallet på 19 % for 
Region Hovedstadens vedkommende under landsgennemsnittet, men overgangstallet ved 15 mdr. 
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er lig med landsgennemsnittet (53 %) og 27 mdr. overgangstallet (71 %) ligger over landsgen-
nemsnittet.  
 
Anskues de seneste målte overgangsfrekvenser fra 2014 for Region Hovedstaden med målingerne 
fra 2013, falder procenterne for såvel 3 mdr. (fra 21 % til 19 %), 15. mdr. (fra 54 % til 53 %) og 
27 mdr. (fra 73 % til 71 %) – altså tilbagegang procentuelt på alle tre målinger – som på lands-
plan.  
Det er i denne sammenhæng vigtigt at huske, at der er flere og flere elever, der fuldfører en gym-
nasial uddannelse i Region Hovedstaden; i 2011 11.252 fuldførte elever stigende til 12.982 i 2014. 
Antallet af elever, der starter på videregående uddannelse, er således ikke faldet i absolutte tal. 
Derimod kunne de procentvise fald indikere, at vi har nået et mætningspunkt i forhold til den andel 
af en dimittendårgang i Region Hovedstaden, som påbegynder videregående uddannelse.   
 
Vi ser følgende to mulige forklaringer på, at der er et procentvist fald i andelen af elever, som op-
tages på en videregående uddannelse:  
Den ene forklaring kunne måske findes i, at der efterhånden er så stor en andel af en ungdomsår-
gang, der optages på de gymnasiale uddannelser, at en stadig større andel ikke oplever megen 
succes med (gymnasie)uddannelsen og hermed mister motivation, lyst og forudsætninger for at 
læse videre, hvorfor de ikke søger ind på en videregående uddannelse. Eller de søger ind, men 
bliver ikke optaget pga. deres ofte lave gennemsnit.  
  
Den anden forklaring kunne handle om ansøgningspres og manglende mobilitet. 
Ansøgningspresset på de videregående uddannelser i Region Hovedstaden er meget stort. En 
sammentælling af KOT hovedtallene fra 2015 (https://www.ug.dk/sites/default/files/hovedtal-
2015.pdf) viser, at der blev udbudt 244 uddannelser i Hovedstaden (incl. Aarhus og Aalborg Uni-
versitets afdelinger i København), og at der kun var ledige pladser på 58 uddannelser. Det betyder, 
at 172 uddannelser har adgangskvotient (ekskl. 12 uddannelser har optagelsesprøver og to uddan-
nelser har særligt optagelsesforløb). Uagtet at adgangskvotienterne kan være meget forskellige på 
uddannelserne, er det også en realitet, at ca. 75 % alle professionsbachelor og erhvervsakademi-
uddannelserne har adgangskvotient. 
 
Dimittenderne fra Region Hovedstadens ofte lille lyst interesse for at flytte til andre landsdele for at 
studere samt tilflytningen af nye studerende fra andre regioner til Region Hovedstaden, er med til 
at presse adgangskvotienterne opad. Denne udvikling kan have afgørende betydning for over-
gangstallene i Hovedstaden, da flere og flere af de mindst motiverede og/eller mindst studieforbe-
redte unge studenter fra Region Hovedstaden enten ikke søger ind eller bliver afvist.  
 

 
 
 
 

Tabel 1: Overgangsfrekvens: Fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse 
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Overgangen fra EUD hovedforløbene i Region Hovedstaden ser til gengæld fine ud, jvf. nedenstå-
ende tabel. De følger landsgennemsnittet, endda med et 15. mdr. overgangstal, som stiger ved 
sidste målte årgang fra 5 % til 6 %, og som herved ligger 1 procentpoint over landsgennemsnittet. 
 

 
 
 
 

4. Studievalg Københavns egen kvalitetssikring og -udvikling 
 

4.1 Brugerevalueringer  
Studievalg København har i 2015 foretaget brugerevaluering af: 
• Individuelle samtaler på de gymnasiale skoler  
• Karrieredage afholdt i centret i november 2015  

Individuelle samtaler på de gymnasiale skoler  

I efteråret 2015 har Studievalg København – i lighed med de øvrige studievalgscentre – evalueret 
de individuelle samtaler på de gymnasiale uddannelser, dog med en justeret spørgeramme i for-
hold til undervisningsåret 2014-2015. Den justerede spørgeramme skulle bl.a. give indsigt i, hvor 
eleverne var i deres valgproces, når de kom til individuel vejledning, og i hvor høj grad de følte sig 
hjulpet af samtalen. 
 
I alt har 169 elever besvaret undersøgelsen, hvilket desværre kun svarer til 8 % af de mulige be-
svarelser. Selv om der har været anvendt sms-besked med direkte evalueringslink til eleverne 
samme aften, så er svarprocenten ikke blevet så høj som ønsket og data er dermed ikke valide. 
Alligevel vælger vi at bringe et par nedslag på de indkomne svar.. 
 
For langt de fleste af de elever, der har besvaret undersøgelsen, er det deres første samtale med 
Studievalg København, og de har selv opsøgt vejledningen. Ser vi på, hvor de valgprocesmæssigt 
var før samtalen, fordeler de sig over hele spektret, jvf. tabel 3. 

Tabel 2: Overgangsfrekvens: Fra EUD-uddannelse til videregående uddannelse 
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Som det ses i tabellen, så opsøger alle typer af elever os, uanset hvor i valgprocessen de er, dog 
med flest i midtergrupperne. 
 
Ser man på tilfredshedsgraden for eleven i forhold til samtalen, så fordeler den sig samlet på føl-
gende vis: 
 

 
 
 
 
Som det fremgår af tabellen, så er der i udpræget grad stor tilfredshed blandt eleverne med den 
vejledning, som de har fået. Der kan heller ikke konstateres et signifikant anderledes mønster, hvis 
man måler tilfredshedsgraden i forhold til, hvor i valgprocessen, eleven var før samtalen. Dog er 
der en lille overvægt volumenmæssigt af svarene ”Slet ikke” (2) og ”i mindre grad” (5) ved grup-
pen der har svaret ”Jeg havde valgt men skulle have hjælp med nogle oplysninger”. 

Karrieredage i Studievalg København 

Brugerundersøgelsen af Karrieredage viser igen i år tårnhøj tilfredshedsscoremed arrangementet 
fra deltagernes side. 
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Tabel 3: ”Hvor var du i valgprocessen inden samtalen?” 

Tabel 4: ”I hvor høj grad hjalp samtalen dig?” 
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126 deltagere svarede på brugerundersøgelsen, hvilket svarer til 18 % af det samlede antal delta-
gere. På spørgsmålet, hvad de synes om arrangementet på en skala fra 1-5, var svarene fordelt 
som følger: 
 

 
 
 
 
Dette giver arrangementet en gennemsnitsscore på hele 4.1, altså langt over de 3.5, som Studie-
valg København som minimum stræber efter i gennemsnitsscore ved denne type spørgsmål. 
 

4.2 Integration af IT-systemer i rammen omkring vejledningsydelsen 
Også i 2015 har Studievalg København arbejdet målrettet på at få en så velintegreret IT-platform 
omkring vejledningsydelsen som muligt. Skolernes IT systemer (Lectio mv.) forsøges brugt opti-
malt, således at eleven kan få vores informationer på passende tidspunkt dér, hvor de færdes. Det 
drejer sig både om annoncering af arrangementer på skolen, men også links direkte til booking af 
en individuel samtaletid på skolen samt invitation til karriereoplæg i centret. 
 

4.2 Facebook 
Studievalg Københavns Facebookside er i løbet af 2015 blevet yderligere udbygget. Nyhedsstrøm-
men er blevet mere varieret. Der er blandt andet videoer med folk med forskellige jobprofiler, links 
til relevante artikler, elever der fortæller om deres sabbat og vigtige faktuelle oplysninger om op-
tagelse – alt sammen tilrettelagt i et passende mix. Siden har ved udgangen af året 2015 opnået 
knap 5.000 likes. Interessant er det, at vi i gennemsnit havde en ’Engagement Rate’ på fire pro-
cent på vores Facebookside i 2015, hvor andre sider oftest har mellem en halv og en procent. 
Engagement Rate er et tal for, hvordan brugeren agerer på vores opslag/posts (opslag med links, 
billeder og/eller videoer), og fortæller noget om, hvordan brugeren reagerer på opslaget. 4 % af 
vores brugere, som ser vores posts, åbner selv, deler eller liker opslaget aktivt, hvilket er meget 
tilfredsstillende. 
Vi kan se, at billeder og videoer har Engagement Rates på op mod 10 % og links mellem 1 og 2 %, 
og det er en viden, vi fremover vil bruge, når vi laver opslag. 
 

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. 
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(vælg et tal: 1 = meget dårligt, 5 = helt i top)

Tabel 5: Karrieredage: ”Hvad synes du om arrangementet” 
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Gymnasier  

Samarbejdet med de gymnasiale skoler er godt. Skolerne deltager aktivt i planlægningen med at få 
Studievalg Københavns aktiviteter optimalt ind i skoleplanen.  
Studievalg København er ligeledes så fleksibel som overhovedet muligt i forhold til at tage hensyn 
til skolernes mange skemabegivenheder. Dette er ikke altid let, når studievalgsvejlederens kalen-
der skal rumme aftaler for fire til syv gymnasier r, men alligevel lykkedes det igen i 2015 at få 
samtlige aktiviteter planlagt og afviklet.  
Studievalg København er opmærksom på skolernes forskelligheder, og i samarbejde med skolerne 
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’).  
Studievalg København fortsatte i 2015 denne tilpasning, så vejledningens forskellige aktiviteter 
ligger på tidspunkter, hvor flest elever er mest motiverede/har størst behov for den konkrete vej-
ledingsaktivitet. 
 
Samarbejdet med de skoler, som indgik i projektet ’Karrierefokus i og efter gymnasiet’ udviklede 
sig i 2015 yderligere, som beskrevet i afsnit 2.1.  

Erhvervsuddannelser 

Studievalg København har et godt og formaliseret samarbejde med alle erhvervsskoler i Region 
Hovedstaden. 
 
Hver erhvervsskoleafdeling har en fast studievalgsvejleder tilknyttet, og afdelingerne har faste 
kontaktpersoner, som er aktive og opsøgende i at planlægge vejledningsaktiviteter for deres ele-
ver. 
Det stabile samarbejde har fungeret over flere år, og resultatet er igen i år, at praktisk talt alle 
klasser får vejledning om de specifikke videregående uddannelser, deres erhvervsuddannelse giver 
adgang til. 

Styrelsen for It og Læring 

Samarbejdet med eVejledning var i 2015 fortsat fint. Studievalg København har en kontaktperson i 
eVejledning, så kommunikationsvejen altid er klar. 
 
Studievalg København var repræsenteret ved de møder og faglige sammenkomster, eVejledning 
inviterede til. Studievalg København er opmærksom på at invitere eVejledning til forskellige aktivi-
teter, som kunne havde deres interesse, i 2015 blandt andet deltagelse i Øresundsnetværket. 
 
Studievalg København bidrog med en medarbejder som Studievalg Danmarks repræsentant i en 
interessentgruppe, der var nedsat af Styrelsen for It og Læring i forbindelse med deres videreud-
vikling af Uddannelseszoom. 

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. 
 
I 2015 var Studievalg København ansvarlig for Studievalg Danmark seminaret, det årlige tre dages 
seminar, hvor alle studievalgsmedarbejdere deltager.  
Seminaret foregik i DGI-Byen og havde titlen: ”Survival of the Fittest - Identitet, uddannelse og 
karrierestrategier hos konkurrencestatens unge” Se program i bilag 4. 

Studiebesøg 

• Uddannelsesbesøg på Roskilde Universitet, RUC 
• Iværksætterhuset Region Hovedstaden 
• Politiskolen 
• Skovskolen 
• Vært for besøg fra Det Blå Danmark 
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• Vært for besøg fra Campus France, 
• Vært for besøg fra Fulbrightkommissionen/Danmark-Amerika-fondet 
• Vært for besøg af IB vejleder fra Birkerød gymnasium vedr. uddannelser i Storbritannien og 

optagelse via www.UCAS.uk 
• Vært for besøg fra DJØFs karrierevejledning 
• Vært for besøg fra Sprogskolerne i København  
 

5.2 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 2015 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 Undervisningsministeriets program for ”CEDEFOP Fields Visit Denmark” i september, 
hvor Studievalg København holdt oplæg om Studievalgs opgaver og organisation. 
 
Studievalg København var i marts 2015 praktikvært for en færøsk vejleder, som var under uddan-
nelse på en samarbejdsuddannelse mellem University of the Faroe Islands og University of Iceland 
under programmet Master Degree Programme in Career Guidance and Counselling. 

Øresundssamarbejdet 

Studievalg København og Studievalg Sjælland har i 2015 fortsat arbejdet med svenske vejledere i 
Sydsverige mhp. at kvalificere studievejledere på begge sider af Øresund til at kunne vejlede og 
henvise hhv. svenske og danske unge til at søge optagelse på videregående uddannelser i hhv. 
Danmark og Sverige. 
I marts 2015 var studievalgsvejledere på besøg på et svensk gymnasium og Malmö Högskola, 
mens et planlagt virksomhedsbesøg i efteråret i Københavns Lufthavn, Kastrup, måtte flyttes til 
2016. 
 

6. Organisation og personale 
Professionalitet, engagement og erfaring er beskrivende nøgleord for personalet i Studievalg Kø-
benhavn. 
 
Normeringen på 15,8 årsværk er fordelt på 19 medarbejdere, herunder en medarbejder under so-
cialt 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 2015 har der i foråret været ansat en fuldtids barselsvikar, som fortsatte med nogle vikartimer i 
efteråret, sideløbende med hans specialeskrivning på kandidatuddannelse på AU, DPU. 

Anciennitet for fast personale  

Målt på anciennitet er personalet i Studievalg København erfarent. Den gennemsnitlige ansættel-
sestid ultimo december er lige over 7 år, hvor sidst ansatte har været ansat knap 1½ år og flere 
har været ansat over 11 år. 
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Inden ansættelsen i Studievalg København har vejlederne typisk flere års erfaring som vejledere 
og/eller undervisere enten i ungdomsuddannelser eller på videregående uddannelser, så både vej-
lednings-, undervisnings- og målgruppeerfaringen er betydelig. 

Uddannelsesniveau mht vejlederkompetence iflg. Studievalgsbekendtgørelsen 

Status på uddannelsesniveau pr. 31. december 2015 for Studievalg Københavns fastansatte vejle-
dere er følgende: 

• 10 vejledere opfylder Studievalgsbekendtgørelsens uddannelseskrav  
• En administrativ medarbejder opfylder Studievalgsbekendtgørelsens uddannelseskrav   
• To vejledere er i gang med Master i vejledning (færdige hhv. juni 2016 og januar 2018)) 
• Tre vejledere er i gang med DUEK (to færdige i juni 2016 og en i januar 2017) 
• Centerchef og souschef afventer afklaring på RKV 

Anden uddannelse 

Status anden formel, kompetencegivende efteruddannelse pr. 31. december 2015: 
• Souschef i gang med Master i Public Governance (færdig juni 2017)  
• En vejleder er i gang med Master i positiv psykologi (færdig juni 2016) 
• En administrativ medarbejder er i gang med Diplom i offentlig forvaltning (færdig juni 2017) 

 

6.2 Studievalgsrådet 
Studievalgsrådet har afholdt tre møder i 2015. Rådets opgaver er primært at påse, at Studievalg 
København udfører neutral vejledning.  
 
Studievalgsådets medlemmer bidrager med stort engagement i uddannelsespolitiske, uddannelses- 
og vejledningsfaglige drøftelser samt giver Studievalg København væsentlige bidrag og input til 
(udvikling af) vejledningsindsatsen. 
 
Se Studievalgsrådet sammensætning i bilag 5. 
 

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 

Arbejdet med Studievalg Københavns vision, mission og værdier fortsatte i 2015. 
 
I foråret og forsommeren 2015 deltog alle medarbejdere i formuleringen af konkrete værdier inden 
for fem kategorier, som i det daglige skal støtte op om vision og mission, se bilag 3.  
De fem kategorier er: 
• Metodisk velfunderede 
• Innovative 
• Respekt for og tro på den unge 
• Løfte i fællesskab 
• Integritet 

Udviklingsopgaver; Udvikling af vejledning og viden om vejledning 

 
Videndeling i Studievalg København 
Fra august 2015 blev videndeling i Studievalg København styrket yderligere gennem bla. morgen-
møder á max 45 minutters varighed to fredage pr måned. 
Der blev udviklet en struktur for hvordan morgenmøder afvikles, så møderne understøtter syste-
matisk videndeling i Studievalg København. 
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Didaktisk klasserumsledelse 
Der blev udviklet et forløb, som involverede alle vejledere i Studievalg København. 
Forløbet rettede sig mod, på handlingsniveauet, at gøre studievalgsvejlederen didaktisk stærkere, 
bedre til klasserumsledelse og dermed stærkere i den kollektive vejledning.  
 
Digitale, visuelle hjælpemidler til elever 
Udvikling af digitale, visuelle hjælpemidler til elever på ungdomsuddannelser, som kan bruges mel-
lem studievalgsvejlederens kollektive oplæg og dermed indgå i og/eller støtte elevernes refleksion, 
viden og handleparathed før og/eller efter deltagelse i Studievalg Københavns vejledningsaktivite-
ter, fx: 

• Flow-cards 
• Info-grammer 
• Tjeklister 
• Videoer 

Blev forberedt i 2015, så der kan arbejdes med konkrete produkter i 2016. 
 
Bedre mails, et kvalitets-tjek 
Med udgangspunkt i mail-koncept, ’Tjekliste for den gode e-mail’, (Studievalg København 2008) 
blev anbefalingerne til, hvordan Studievalg København besvarer mails fra elever, unge og voksne 
om valg af videregående uddannelse og erhverv ajourført. 
Alle medarbejdere deltog i konkrete øvelser. 
 
Udvikling af kollektiv vejledning for elever 

• ’Studievalg og adgangskrav’ for 1.g på de 3-årige gymnasiale uddannelser udviklet. 
• ’Studievalg og optagelsesregler’ for 2.g på de 3-årige gymnasiale uddannelser udviklet. 
• ’Studievalg, adgangskrav og optagelsesregler’ for 1.årgang på hf2 og andre 2-årige gymna-

siale uddannelser udviklet. 
 
Udvikling af gruppevejledning for elever 

• Gruppevejledningsoplæg ’Optagelse i kvote 2’ for afgangsklasser på 2 og 3-årige studiefor-
beredende ungdomsuddannelser udviklet, med følgende indhold: 

o Intro til optagelse.dk 
o Afklaring af om eleven kan/skal søge kvote 2 
o Orientering om uddannelser med optagelsesprøve 
o Sammenhæng til individuel vejledning 
 

• Gruppevejledningsoplæg ’Optagelse i kvote 1’ for afgangsklasser på 2- og 3-årige studiefor-
beredende ungdomsuddannelser udviklet, med følgende indhold: 

o Intro til optagelse.dk 
o Sammenhæng til individuel vejledning 

 
Individuel vejledning til elever med udvidet behov 

• Samtaleark til individuelle samtaler med vejledningssøgende med funktionsnedsættelser 
(elevtype ’SPS og gennemsigtighed’) er blevet udviklet. 

 
• Samtaleark til individuelle samtaler med vejledningssøgende med stærk tvivl og manglende 

beslutningskompetence (elevtype ’Tvivl og planlægning’) er påbegyndt.  
Færdig i foråret 2016. 
 

7. Forslag til nye tiltag 
 

7.1 Mere vejledning til unge og voksne uden for uddannelsessystemet 
Som beskrevet i afsnit 2.3 oplever vi et stigende antal henvendelser fra unge og voksne som 
kommer fra jobcentre mhp deres arbejde med uddannelsespåbud.  
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Vi oplever ligeledes, at psykisk sårbare unge og voksne fylder mere i vores vejledning, unge og 
voksne, som enten selv har booket samtale, er henvist fra et jobcenter eller kommer med mentor, 
eller anden ressourceperson til vejledningen. Vejledningen er krævende og søger altid at motivere, 
udfordre og realitetsafstemme forventninger/ønsker/drømme samt de indre og ydre ressourcer, 
hvilket både kan være en stor personlig udfordring for den unge og en professionel udfordring for 
vejlederen.  
 
I praksis er alle samtaletider gennem 2015 booket, og det er vores vurdering, at der er større be-
hov for Studievalg Københavns uvildige vejledning end kapaciteten for tiden giver mulighed for. 
Kapaciteten forhindrer i realiteten vores mulighed for at udbyde flere vejledningstider generelt 
samt at være aktive med at annoncere vores vejledningstilbud over for jobcentre og interesseorga-
nisationer (Sprogcentre, Dansk Handicap Forbund, SIND, ADHD-foreningen, Psykiatrifonden mv.), 
hvor unge, som har behov for hjælp/vejledning til at vælge videregående uddannelse også befinder 
sig eller er tilknyttet.  
 
Vi vurderer også, der er behov for kunne bruge mere tid på vejledning og vejledningsforløb med 
’ufaglærte studenter’ og/eller ressourcesvage unge og voksne, som ikke altid selv magter at opsø-
ge Studievalg Københavns vejledning.  
Vi ser et behov hos psykisk sårbare for vejledningsfaglige samtaler og samtaleforløb evt. med ind-
dragelse af netværk og/eller ressourcepersoner. 
 
En forstærket indsats kunne udvides på følgende områder: 
• Samarbejde med jobcentre mhp at deltage i bestræbelserne for at unge og voksne finder vide-

regående uddannelser med efterfølgende beskæftigelsesmuligheder og selvforsørgelse. Samar-
bejdet kunne gøres mere åbent, tættere og systematisk, og Studievalg København kunne bi-
drage med sin spidskompetence om valg af videregående uddannelse 

• Vores kontakt med borgere, som kommer til Studievalg København, viser os et behov for 
mentoring i visse situationer. Mentoring vil kunne følge den ’traditionelle uddannelsesvejled-
ning’ op ved at deltage i en eller flere aktiviteter: 
- Medvirke til at ansøgninger på www.optagelse.dk  udfyldes, prioriteres og afsendes 
- Støtte bekræftelsen på tilbud om studieplads 
- Støtte fremmøde på første studiedag 
- Holde kontakt under opstart af studium og afvikle kontakten gradvis hen over første seme-

ster og arbejde med at overføre kontakten til uddannelsesstedets studievejledning 
• Tættere orientering til forskellige interesseorganisationer om Studievalg Københavns vejled-

ningstilbud, så organisationerne kunne opfordre flere unge og voksne, som ellers må klare sig 
gennem livet uden professionel vejledning, til at opsøge vejledningen – og evt. kunne en kon-
taktperson fra organisationen følge med til vejledningen i Studievalg København.  

 
Som konsekvens af den nuværende bevilling, som ikke giver mulighed for denne aktivitetsudvidel-
se, søger Studievalg København gerne eksterne midler til disse opgaver, i fx TrygFonden, Psykiatri-
fonden, særlige sociale puljemidler mv. 
 

7.2 Udvidelse af Studiepraktik 
Endvidere ser Studievalg København gerne, at Studiepraktik udvides, så flere videregående uddan-
nelser bidrager med uddannelsespladser og at gymnasierne opfordres til lade deres elever deltage 
– og elevernes fravær ved deltagelse i Studiepraktik godskrives.  
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8. Bilagsfortegnelse  
 
Bilag 1: Karriereoplæg efteråret 2015 
 
Bilag 2: Eksempel på kontakt over tid mellem EUD-elev og studievalgsvejleder 
 
Bilag 3: Vision, mission og værdier i Studievalg København  
 
Bilag 4: Program for Studievalg Danmark seminar 2015 
 
Bilag 5: Medlemmer af Studievalgsrådet 
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Bilag 1: Karrieredage i Studievalg København 2015 
 
 
Titler på karriereoplæg afholdt i Studievalg København november og december 2015: 
 

Karriereoplæggets titel Oplægsholdere  

Arkitektur og kreativitet CD, grafisk designer, Design Bolaget 
SY, arkitekt, JJW arkitekter 
MH, billedkunstner 
 

Finans og økonomi AR, revisor, Vestas 
MM, finansøkonom, Sparekassen Sjælland 
LH, cand.polit, arbejder med økonomi v. Lundbeck 
 

Historie og humaniora JJ, skriver Ph.d. i historie 
JBK, redaktør, KU´s forlag 
ML, Kommunikation og udviklingsstudier, projektleder og ud-
viklingskonsulent i Arbejdsmiljøsekretariatet 
 

Ingeniør- og offshorearbejde EP, produktionsingeniør fra Novo 
PB, bygningsingeniør, Arpe Kjeldsholm 
JF, maskinmester, Dansk Maskinmesterforening 
 

IT og business SS, Cand. Merc., IBM 
AP, IT-ingenør, programmør hos JayWay 
 

Iværksætteri og entrepeneurship JS, Cand. Merc. IT, egen IT-virksomhed 
CH, cand.merc, gymnasielærer og iværksætter, Coolme 
CN, ingen uddannelse, iværksætter/ COO SoundBoks 
JTT, ingen uddannelse, iværksætter/COO SoundBoks 
 

Jura og advokat SH, advokat, partner i advokatfirma 
EB, advokat, Ankestyrelsen 
 

Kemi og farmaci EF, laborant, Lundbeck 
EE, ingeniør medicin og teknologi, Novo 
 

Marketing og business CR, ejendomsmægler, EDC 
CN, markedsføringsøkonom, IBM 
NH, marketing og ledelse, Alpha Monitor 
 

Matematik og fysik EK, fysiker, forskningsassistent i Fysik på DTU Nutech 
FRM, skriver Ph.d. i matematik på KU 
 

Medier og kommunikation * MG, mag.art. filosofi, kreativ direktør på et reklamebureau 
AS, journalist, TV2 Lorry 
 
MZ, can. Scient. Soc., kommunikationsmanager hos Rambøll 
RS, journalist, Bauer Media 
EKS, cand.comm., arbejder med kommunikation i Resonans 
kommunikation 
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Karriereoplæggets titel Oplægsholdere  

Natur og dyr CH, dyrlæge, Trørød Dyreklinik 
ML, skov og landskabsingeniør, Botanisk Have 
LNB, biolog, Zoo 
 

 Psykologi og rådgivning FS, psykolog PPR-psykolog i Københavns kommune 
MT, socialrådgiver i Vridsløse fængsel 
 

Pædagogik og undervisning RT, lærer, Rungsted Private Realskole 
AC, socialpædagog, CPH WEST 
JSW, pædagog, arbejder med stofmisbrugere 
 

Samfund og politik MM, statskundskab, specialkonsulent i UVM 
SS, folkesundhed, udviklingskonsulent i Kræftens Bekæmpelse 
 

Sprog og kultur JN, antropolog, Mellemfolkeligt Samvirke 
MV, sprogofficer, konsulent v. Mercuri Urval og formand for 
HPRD 
AGÆ, retoriker, Tidl. særlig politisk rådgiver 
 

Sundhed og forebyggelse LE, folkesundhed, forskningsassistent v. Statens Institut for 
Folkesundhed 
LP, ergoterapeut, Københavns Kommune 
 

Sygdom og behandling * LM, jordemoder, Rigshospitalet 
LT, læge, Bispebjerg Hospital 
JK, tandlæge, egen praksis 
 
RES, fysioterapeut, egen praksis 
SD, læge, forsker, Bispebjerg hospital 
CK, sygeplejerske, Rigshospitalet og Forsvaret 
 

 
* ’Sygdom og behandling’ og ’ Medier og kommunikation’ er afholdt to gange 
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BILAG 2: Eksempel på kontakt mellem EUD-elev og studie-
valgsvejleder over tid  
 
OBS: Læses fra bunden 
 
 
Fra: <studievalgsvejleder LI>  
Sendt: 6. januar 2016 10:11 
Til: <TSB> 
Emne: SV: SV: Optagelse på KEA 
 
Hej <TSB> 
 
Dine spørgsmål er bestemt til at forstå. 
 
Jeg er enig med <LT> i, at det ikke påvirker dine chancer i forhold til optagelsesprøven og vurderingen af dig, om man forkor-
ter din læretid. Jeg er bare opmærksom på, om der kan komme noget formelt i vejen i forhold til, at du skal være helt færdig. 
Men det kan jeg se, at du er godt i vej med at få styr på. 
 
Det, du nu skal få afklaret med KEA er, om de accepterer, at du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har afsluttet din er-
hvervsuddannelse. De kan nemlig give dig en betinget optagelse, hvis du ikke er helt færdig, når du søger. Det betyder, at du 
kan blive optaget under forudsætning af, at du til studiestart har dit adgangsgrundlag på plads og kan dokumentere, at du 
lever op til adgangskravene. Det er meget normalt at søge om betinget optagelse og mange uddannelsesinstitutioner accepte-
rer det, men det er en god idé at få det afklaret med KEA, inden du søger. Jeg kan ikke på deres webside finde information om 
betinget optagelse, så du skal kontakte dem. Gør det skriftligt, og hvis du er i tvivl om noget i forhold til deres svar, så vend 
tilbage til mig. 
 
Derudover mener jeg ikke, at du behøver skrive andet til dem. De kommer til at vurdere dig på baggrund af din optagelsesprø-
ve, så din kontakt med dem på nuværende tidspunkt, skal være meget præcis om dine muligheder for at søge betinget opta-
gelse. 
 
Der er i øvrigt relativt snart åbent hus på KEA, hvis du vil forbi og tale om studiet eller optagelsesprøven for 2016. Det er ons-
dag d. 24. februar 2016 kl. 12-18, Guldbergsgade 29N. 
 
 
Med venlig hilsen  
<studievalgsvejleder LI> 
 

 
Fra: <TSB> 
Sendt: 6. januar 2016 09:51 
Til: <studievalgsvejleder LI> 
Emne: RE: SV: Optagelse på KEA 
 
Hej igen <studievalgsvejleder LI>  
 

Mange tak for det lange fine svar.  
Det er dejligt at få nogle friske øjne til at finde rundt i KEA’s hjemmeside, da jeg har fået kigget mig blid på den. Nu har jeg et 
bedre overblik.  
 

Som tideligere nævnt, har jeg snakkede med <LT> omkring mulighederne for at starte studie til sommer og få nedsat min 
elevtid.  
<LT> gav mig et skema som min arbejdsgiver og jeg sammen skal udfylde, for at jeg kan søge om nedsat elev tid.  
Så vidt jeg kunne forstå på <LT>, havde det ikke nogen negativ betydning for mine fremtidige muligheder, at min elevtid blev 
nedsat. 
Han nævnte derimod at det var meget normalt.  
 
Jeg prøver om jeg kan skaffe ansøgningsskema for nedsat elevtid, sådan at jeg har det på computeren.  
Så må jeg skrive til KEA og høre hvad de siger til det. 
 

Har du nogle gode råd omkring hvad jeg skal skrive til dem ud over at jeg selvfølgelig hele tiden har tilrettelagt min uddannelse 
så den passer til deres optagelseskrav? 
 

Jeg håber at mine spørgsmål er til at forstå. 
 

Mvh. <TSB> 
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From<studievalgsvejleder LI> 
To: <TSB> 
Subject: SV: Optagelse på KEA 
Date: Wed, 6 Jan 2016 08:12:49 +0000 
Hej <TSB> 
  
Det er godt at høre, at du arbejder stille og roligt frem mod dine mål! Det er flot gået. 
  
Jeg kan ikke oplyse dig præcist om, hvordan optageforløbet kører i år på KEA, da dette ikke er offentliggjort endnu. På deres 
optagelsesside er det stadig information fra 2015 
http://www.kea.dk/da/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/designteknolog-dk/optagelse/optagelsesproeve/  
  
Hvis vi antager, at de ikke ændrer i proceduren, skal du downloade og besvare en opgave (vælg den opgave, der passer til 
den linje, du vil søge ind på), og den skal sendes ind i det tidlige forår. Deadline vil fremgå af optagesiden. På nogle uddannel-
ser indkalder man ansøgere til samtale, men KEA oplyser ikke om, hvorvidt dette gælder for designteknolog – det kan du 
selvfølgelig ringe og spørge dem om. Man får svar 30. juli. Det er vigtigt, at du holder øje med websiden for at få informatio-
nerne fra 2016, da der kan være ændringer i proceduren! 
  
I forhold til udløbet af din læretids ophør kan det give problemer, at du ikke er færdig med din erhvervsuddannelse til studie-
start (også selvom det er ganske lidt, du mangler). Strengt taget kan KEA afvise dig med den begrundelse, at du ikke har et 
adgangsgrundlag (dit adgangsgrundlag er din erhvervsuddannelse, og det tæller faktisk først, når den er helt afsluttet). Mange 
steder accepterer man ansøgere, hvor skoledelen er færdig inden deadline for ansøgning, og hvor restlæretiden så afsluttes 
inden studiestart. Det vil formentlig være mere kritisk, at du ikke er færdig med læretiden til studiestart. Det er nødvendigt, at 
du kontakter KEA for at tale med dem om, hvordan de forholder sig til din situation. Det er en god idé at gøre det pr. mail, så 
du har skriftligt svar.  
  
Hvis KEA giver dig besked om, at du skal være færdig med din erhvervsuddannelse til studiestart, kan du undersøge, om du 
sammen med din arbejdsgiver kan tilrettelægge din arbejdstid (f.eks. forkorte din sommerferie eller arbejde i en anden ferie), 
så du kan afslutte inden 1. september. Det har jeg før set eksempler på, men det kræver selvfølgelig, at din arbejdsgiver vil 
være med. 
  
Jeg håber, at dette gav svar på dine spørgsmål. Du er velkommen til at skrive til mig igen.  
  
Med venlig hilsen  
<studievalgsvejleder LI>  
 

 
Fra: <TSB> 
Sendt: 4. januar 2016 21:29 
Til: <studievalgsvejleder LI> 
Emne: Re: Optagelse på KEA 
  
Hej <studievalgsvejleder LI>.  
  
Vi har tideligere skrevet sammen angående min interesse for at studere på Kea.  
Jeg er elev i en Tøj forretning <i København> fordi du skrev at det ville være en fordel for mig at arbejde med design og mo-
de.  
Jeg har indflydelse indenfor både salg, markedsføring, indkøb og en masse andre af dagligdagens udfordringer.  
  
Efter et møde med min studievejleder <LT> fra Niels Brock, vedrørende mulighed for at søge og evt. starte på KEA allerede til 
sommer, vil jeg høre dig hvordan optagelsesforløbet foregår? 
Som du tideligere skrev, har jeg været inde og løse tideligere opgaver og er meget godt med på den front. Jeg har dog lidt 
svært ved at læse mig frem til hvordan hele optagelsesforløbet foregår? 
Min elevplads slutter først d. 15.09.16 og jeg skal derfor arbejde ved siden af optagelsen.  
Hvor meget foregår ved at man skal møde op på skolen?  
  
Jeg håber at du forstår mine spørgsmål. 
  
MVH. <TSB>  
  

  
Fra: <studievalgsvejleder LI>  
Sendt: 16. december 2013 10:34 
Til: <TSB> 
Emne: SV: Optagelse på KEA 
  
Hej <TSB> 
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Tak for din mail. Det er super godt, at du allerede nu tænker over, hvordan du kan øge dine chancer for at blive optaget. 
  
Først og fremmest vil det være godt, hvis du kan finde en praktikplads, der har med tøj/mode/design at gøre. Jeg ved ikke, om 
du søger kontor, handel- eller detailhandels-praktikpladser. Men alt hvad der lugter af de nævnte emner, kan give dig noget 
input, som vil kunne gavne dig. Måske vil det være en lille fordel, hvis du bliver handelselev, for de får lidt mere B2B, som vil 
være en god ballast for dig. 
  
Derudover vil det være godt at gå på kurser/højskoleophold (højskolerne har også korte kurser og kurser i sommerferien) og 
lign. som har med design at gøre. Alt som kan gøre dig god til at tegne, vide noget om design (formgivning/ historie osv) og 
kende branchen, er godt. 
  
I forhold til adgangskravene er det engelsk C, som er det specifikke adgangskrav for dig. Men det skader dig på ingen måde at 
løfte erhvervsøkonomi til C niveau også. 
  
Prøv at løse en af de tidligere optagelsesprøver, så du kan få en fornemmelse af, hvad der kræves af dig. På den måde kan 
du også få en idé om, hvad du skal blive skarp på. 
  
Du er velkommen til at skrive igen, hvis du har flere spørgsmål. 
  
Med venlig hilsen 
 
<studievalgsvejleder LI> 
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
Fra: <TSB> 
Sendt: 11. december 2013 13:42 
Til: <studievalgsvejleder LI>  
Emne: Optagelse på KEA 
  
Hej<studievalgsvejleder LI> 
  
Jeg har fået dine kontaktoplysninger igennem <PBM>, som er studievejleder for mig på Niels Brock.  
  
Det er ikke så længe siden at du var ude på vores skole og fortælle om videregående uddannelser og muligheder for samme, 
efter HG. Dette inspirerede mig til at følge min drøm om et kreativt erhverv.  
  
Jeg overvejer efter mit Praktik forløb at søge ind på KEA, til trods for de snerpede muligheder for optagelse.  
Jeg er meget kreativt anlagt, og ser derfor designteknolog som et lærerigt skridt, på vejen i min uddannelse.  
Hvilken form for praktik plads, ville styrke mine chancer for optagelse og give mig erfaring i denne retning? Kan jeg evt. læse 
nogle uddannelser under mit praktikforløb, som vil kunne hjælpe mig?  
  
Under optagelseskrav på KEAs hjemmeside står Bla. Erhvervsøkonomi på C, som jeg har valgt at opgradere.  
  
Håber du kan overskue alle mine spørgsmål.  
  
  
Fortsat god dag.  
  
  
Venligst <TSB> 
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BILAG 3: Vision, mission og værdier i Studievalg København 
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Bilag 4: Program for Studievalg Danmarks seminar 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Survival of the Fittest 
 

Identitet, uddannelse og karrierestrategier hos konkur-
rencestatens unge 

 
 
 

 
 
 
 
Studievalg Danmark seminar 
DGI-byen 
18. maj – 20. maj 2015 
Arrangør: Studievalg København 
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  Mandag 18. maj. Ung i Konkurrencestaten 
 
Kl. 10.30 - 11.00 Ankomst og indskrivning 
 Tjek-ind på værelser fra kl 14.00 
 
Kl. 11.00 – 12.00 Velkommen til seminaret v. Studievalg København 
 
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 
 
Kl. 13.00 – 14.00  Konkurrencestaten og det opportunistiske individ 

 Konkurrencestaten frembringer en ny individtype, det opportunistiske 
individ. Samtidig ses individerne som ”soldater i Konkurrencestatens 
hær” – og uddannelse er deres våben. Ove Kaj Petersens oplæg hand-
ler om den nye individtype og dens opfattelse af uddannelse og karri-
ere i lyset af et Konkurrencestatsparadigme. Hvilke værdier og hvilken 
tænkning præger konkurrencestatens opportunistiske individ? 

 
Oplægsholder: Ove Kaj Pedersen, professor i komparativ politisk øko-
nomi ved Copenhagen Business School (CBS). I 2011 udgav han 
”Konkurrencestaten”, som er en analyse af velfærdsstatens udvikling 
over i Konkurrencestaten.  

 
Kl. 14.00 – 14.15 Pause 
 
Kl. 14.15 - 15.15 Du er din karriere. Unges identitetsskabelse på arbejdsmarke-

det 
Konkurrencestatens iboende krav om at vinde på uddannelses- og ar-
bejdsmarkedet betyder, at identitetsskabelsen i dag sker på og gen-
nem arbejdsmarkedet. Einar Baldursson stiller skarpt på, hvordan job 
og karriere i dag er omdrejningspunkt i  
identitetsdannelsen. Hvad betyder det for de unges forestillinger om 
sig selv - og hvad er konsekvenserne af, at de unge er karriereorien-
terede i deres identitetsskabelse? 

 
 Oplægsholder: Einar Baldursson, psykolog og lektor i arbejdspsykologi 
ved Stressklinikken på Aalborg Universitet 

 
Kl. 16.00-18.00 Besøg på Gefion Gymnasium 

• Samtaler med 2.g elever fra Gefion Gymnasium   
• Indlæg fra Gefions vejledning: Hvordan opleves konkurrencesta-

tens unge og deres strategier i uddannelse?   
• Rundvisning på Gefion Gymnasium 

  
Kl. 19.00 -  Middag og socialt samvær 
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Tirsdag 19. maj. Kritik og debat 
 
Kl. 7.00 – 7.45 Morgenmotion i forsamlingshuset v. Mohammad og Peter 
 
Kl. 9.00 – 9.10 Godmorgen 
 
Kl. 9.10-10.00 Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 Oplæg om nye initiativer og kommende udfordringer med hovedvægt 

på optagelsessystem. 
 Oplægsholder: Kontorchef Jette Søgren Nielsen 
 
Kl. 10.00 – 10.15 Pause 
 
Kl. 10.15 – 11.15: Uddannelsespolitik og talrytteri  

Uddannelsespolitikken føres med paroler om ’hurtigt i gang’ og ’hurtigt 
igennem, baseret på en forkærlighed for at opmåle alle ydelser og kva-
liteter i tal.  
Karakterjagt i gymnasiet erstatter læring og indsigt. Resultatstyring og 
målinger erstatter dannelse og læring. Poul Anders Aarøe Pedersen ret-
ter en kritik mod skiftende regeringers uddannelsespolitik med påstan-
den om, at et overdrevent talrytteri har været - og fortsat er - ødelæg-
gende for den danske uddannelsestradition. 

  
Oplægsholder: Poul Anders Aarøe Pedersen, analyseredaktør og leder-
skribent på Politiken. Han udgav i 2014 bogen ”Tænk på et tal”, som er 
en kritisk analyse af dansk uddannelsespolitik. 

  
Kl. 11.15 – 11.30 Pause 
 
Kl. 11.30 – 12.30 MIG A/S INTERNATIONAL 
 Konkurrencestatens uddannelsespolitiske konsekvenser placerer de 

unge i et krydspres mellem dannelse og uddannelse. På den ene side 
skal de skabe sig selv som unikke individer, der til enhver tid er parate 
til at perfektionere deres potentialer. På den anden side skal de leve op 
til stadig mere uniformerede kriterier for den rigtige præstation. Hvad 
ved vi om, hvem der bliver taberne og vinderne i disse processer? 
Hvem nyder godt af nye krav om testbaseret målstyring og forsøg på 
mere instrumentel undervisning, og hvad lærer de sig undervejs? 
  
 Oplægsholder: Katrin Hjort, dr.phil. og professor i uddannelsesforsk-
ning på Syddansk Universitet og professor II i professionsforskning på 
Agder Universitet i Norge. Har arbejdet med transformationerne i de 
nordiske velfærdsstater og bl.a. skrevet bogen Det Affektive Arbejde, 
Samfundslitteratur 2011. 

 
Kl. 12.30 – 13.30 Frokost 
  
Kl. 13.30 – 14.30 Gruppearbejde på tværs af centre (kaffe undervejs) 
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Kl. 14.30 – 16.00  Dannelse og uddannelse. Kampen om en plads på arbejdsmarke-
det. 
Når nutidens unge skal forholde sig til videregående uddannelse, er tan-
kerne spundet ind i dimensioneringsmodel, fremdriftsreform og forskel-
lige former for bonus-regler.  De unge er på vagt, de tænker taktisk, de 
optimerer deres CV, de fokuserer på at få en plads på arbejdsmarkedet 
– det oplever alle studievalgsvejledere i deres daglige arbejde.  Nytte-
tænkning og optimeringsstrategier præger de unges uddannelsesvalg.  
 
Er det en god udvikling – eller går der noget vigtigt tabt? Hvad sker der 
med et samfund, hvor uddannelse ikke i sig selv tilskrives en værdi, 
men blot ses som et instrument til at nå bestemte mål? Er det ønskvær-
digt, at individets indtræden på arbejdsmarkedet får lov at stå som det 
vigtigste pejlemærke i forhold til uddannelsespolitik og uddannelses-
valg? 
 
Paneldeltagere:   
Jørgen Søndergaard, formand for Udvalget for Kvalitet og Relevans i de 
videregående uddannelser, (’Kvalitetsudvalget’)  
 
Knud Romer, forfatter og debattør  
 
Stefan Hermann, Rektor på Professionshøjskolen Metropol 
 
Ordstyrer: Pia Gjellerup, chef i Center for Offentlig Innovation  
 

Kl. 16.00 – 17.00 Gruppearbejde centervis og afrunding på dagen 
 
Kl. 18.30 – 02.00 Festmiddag med dans og musik, bar og natmad 
 Festlige indslag koordineres med Mohammad moa@studievalg.dk  

Onsdag 20. maj: Carlsberg Byen – en ny del af København 
  
Kl. 9.30 - 11.30 Udflugt til Carlsberg Byen  
 Carlsberg Byen er den nye ”levende” bydel midt i København. Bydelen 

er fuld af smukke, fredede og bevaringsværdige bygninger og haver, og 
mellem disse opføres der nye, moderne bygninger til både boliger, er-
hvervsliv og kulturelle formål.  

 I Carlsberg Byen kommer bl.a. UCC til at have deres nye samlede ud-
dannelsescampus. 

 I to grupper får vi en guidet tour rundt i den nye bydel. 
 
 
Kl. 11.30 – 12.30 Frokost på Carlsberg 
  
Efter frokost er seminaret slut.  
Bagagen kan opbevares i DGI byen under besøget på Carlsberg. Bagagen kan afhentes her, 
inden afrejse til hjemstavn. 
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Bilag 5: Medlemmer i Studievalgsrådet 
 
 
Studievalgsrådet består af medlemmer fra ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og 
repræsentanter fra arbejdsmarkedet: 
 
Ungdomsuddannelser: 
Uddannelseschef Ole Sylvest Laustsen, HF-Centret Efterslægten 
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) 
Souschef Jan Svendsen (sekretær for Studievalgsrådet) 
 


