
1 
 

 

Studievalg Nordjylland 
 

Årsrapport 2016 

  



2 
 

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. 

 

2016 har været et aktivt, travlt og begivenhedsrigt år for Studievalg Nordjylland. Vi har stået for årets 

Studievalg-seminar, vi har taget aktivt del i en hel række projekter med mange delindsatser, vi har deltaget 

i netværksarbejde, gennemført en række møder med fokus på udvikling af vores vejledning i lyset af 

gymnasiereformen og karrierelæring, vejlederne har deltaget i en række seminarer, kurser mv.  

Og SVN har været ramt af tre langtidssygemeldinger i årets løb (se afsnit 5). Det har haft indflydelse på 

prioriteringen af visse opgaver.  

 

Studievalg Nordjylland (SVN) har i 2016 gennemført alle vejledningsaktiviteter efter kontrakten med 

ministeriet. 

Dvs kollektiv vejledning efter planen på alle gymnasiale uddannelser og VUC: 
”Studievalg og videregående uddannelse” med 1.årgang;  
”Studievalgsprocessen” med 2.g 
”Studievalg og karriereveje” og ”Studievalg og optagelse” med afgangsårgangen. 
2.årgang og/eller afgangsårgangen er ved et yderligere kollektivt oplæg blevet forberedt på og tilmeldt det 
oplevelsesbaserede vejledningsarrangement ”Studie-og karrieredag” med 49 forskellige oplæg om 
videregående uddannelser, karriereoplæg og studielivsoplæg, som blev afholdt i januar 2016 i samspil med 
messen Uddannelse uden Grænser i Aalborg Kongres-og kulturcenter. 

På gymnasierne og VUC’erne har vi efter planen hvert sted tilbudt individuel vejledning ved træffetider i et 
omfang svarende til skolens størrelse, ti gange på hvert gymnasium. 

Vi har ved hjælp af særlige spørgeskemaer screenet de gymnasiale afgangselever mhp på at identificere 
dem, der er i tvivl om valget og har uddannelsesfremmed baggrund. Disse elever inviteres aktivt til en 
vejledning, enten i form af individuel samtale eller i form af gruppevejledning. Screeningen foretages i alle 
hf- og hhx-forløb, samt på htx og stx på de skoler, hvor der særligt er behov – eller hvor 
træffetidsudnyttelsen er lav. 

På de fleste eud-hovedforløb er der i årets løb holdt oplæg hvor vi præsenterer videregående 
uddannelsesmuligheder og -perspektiver, med tilbud om efterfølgende individuel vejledning.  
Eux-uddannelserne, som der kommer stadig flere af, tilbydes to oplæg og individuel vejledning i 
uddannelsens løb. 

Der er leveret kollektiv og individuel vejledning for elever på højskoler, for værnepligtige på kaserner, for 
flygtninge og andre særlige grupper tilknyttet jobcentre o.a. 

En væsentlig del af SVN’s kerneopgave består af den åbne vejledning, som tilbydes fra vores center i 
Aalborg. Her har vi åbent tre dage om ugen med personlig vejledning, vejledning via telefon og via mail 
samt i mindre omfang andre medier (SMS, Skype). 

Ovenstående er SVN’s kerneopgaver. 

Her ud over har vi i 2016 gennemført (eller er i gang med) en række særlige aktiviteter: 

- Studie- og karrieredag er Studievalg Nordjyllands vejledningsarrangement – og det klart største i 
regionen - som vi gennem en årrække har gennemført i samarbejde og samspil med messen 
Uddannelse Uden Grænser – se også afsnit 4, Eksterne samarbejder. Alle nordjyske gymnasieelever 
deltager obligatorisk, som en del af deres ”vejledningspensum”, i 2. eller 3. årgang – og for manges 
vedkommende både i 2. og 3. 
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Ved SK-dag har Studievalg tilrettelagt i alt 49 oplæg – 26 tværgående uddannelsesoplæg, i alt 18 
Job/karriere-oplæg og 5 om sabbat, studieliv, uddannelse i udland og ordblindhed.  
Konceptet går ud på, at deltagerne veksler mellem at høre oplæg (2-3) og besøge messens 
videregående uddannelser. I alt deltog i 2016 godt 7600 gymnasieelever – samt et mindre antal 
sabbatister. 
Arrangementet er unikt for eleverne i den forstand, at det er her, de alle får muligheden for at høre om 
og tale med de videregående uddannelser, og få førstehåndsinfo om og vejledning med alle tre 
uddannelsestyper, samt politi og forsvar. 
Mange af de unge, der senere opsøger Studievalgs vejledning, referer til SK-dag (eller Studiepraktik) 
som et væsentligt element i deres afklaring. Ved evalueringen siger 85% da også at deres ”deltagelse vil 
få betydning for uddannelsesvalget”. 
Udfordringen for konceptet er, at UUG ikke lykkes med at få de videregående institutioner til at deltage 
i messen, således at der år for år er færre udstillere for eleverne at tale med. Studievalg Nordjylland har 
således i løbet af 2016, i samspil med de øvrige tre Studievalgcentre der samarbejder med UUG, 
besluttet at opsige samarbejdet med UUG, således at 2017 ville være sidste gang.  
Se afsnit 4, Eksterne samarbejder. 

- SVN har i 2016 stået for og været vært for Studievalgscentrenes årlige seminar for alle medarbejdere, 
hvor også UFM blev inviteret og deltog.  
Seminaret, der som vanligt blev afholdt over tre dage i maj, har krævet et stort forarbejde, både 
logistisk og især indholdsmæssigt. Vi havde valgt temaet Det bedste Match som en refleksion af, at 
netop matchspørgsmålet var og er et fokusområde i uddannelsespolitikken. Undervejs kom vi omkring 
undertemaerne ”Match i uddannelsesvalget”, ”Studievalgs vejledningsrolle, hvad bør vi løfte og 
kunne?” og ”Match i relationen mellem uddannelse og arbejdsmarked”. Undervejs nåede vi også at se 
og opleve Aalborg som uddannelsesby, med rundvisning til bla ungdomsboliger og campus i centrum. 
SVN havde gjort en stor indsats for at sætte sig ind i aktuelle forsknings- og debatområder, og for at 
finde relevante og aktuelle oplægsholdere. Arbejdet blev begyndt i 2015, strammede til i foråret 2016 
og kulminerede naturligvis i maj med selve afholdelsen af seminaret, incl den traditionsrige fest 
næstsidste aften. 
Der var organiseret diskussioner i plenum eller grupper mhp at kvalificere forståelsen af de enkelte 
indlæg. Det sidste deltema omfattede både oplæg om Fremtidens kompetencer, en paneldebat om 
overgangen fra uddannelse til arbejdsliv med deltagelse dels af professionelle og dels nyuddannede, og 
endelig en stribe virksomhedsbesøg. 
Der deltog 67 studievalgvejledere fra alle centrene, samt op mod 25 oplægsholdere, 
virksomhedspersoner, rundvisere mv. Seminaret har kostet 261.000 kr – udgiften deles mellem 
centrene. 
SVN har undervejs og efterfølgende fået mange positive kommentarer til både indhold, udbytte og 
organiseringen, dels fra Studievalg-center-kolleger og dels fra oplægsholdere. Og vi er selv rigtig godt 
tilfredse med at det store arbejde resulterede i bl.a. så meget relevant ny indsigt. 

- Vi har forsøgsvis annonceret og i centret tilbudt en åben workshop om ansøgning op til kvote 2-fristen. 
Der deltog kun få (en håndfuld), som til gengæld var rigtig godt tilfreds med udbyttet. Vi har dermed 
fået erfaringer med annoncering og tilmelding, som vi vil bruge i det kommende år. Her tilbyder vi fire 
oplæg/workshops i forbindelse med et fælles nordjysk åbent hus arrangement i Aalborg. 

- Ligeledes i centret har vi afholdt oplæg/gruppevejledning med tre grupper af flygtninge, især fra Syrien, 
som havde brug for overblik over det danske uddannelsessystem, og deres muligheder og 
begrænsninger. Flygtningene var en del af Aalborg Kommunes og sprogskoles modtagelse og beredskab 
ift. flygtninge. Her deltog ca 60, typisk yngre mænd. Deres vejledere/koordinatorer i Aalborg Kommune 
deltog også, og fik på den måde dels værdifuld viden med tilbage, og dels indsigt i, hvilken vejledning 
flygtningene kan få. 
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- Studievalg Nordjylland indgår fra 2016 i Arctic Education Network, som er et netværk der informerer, 
koordinerer og videndeler om grønlænderes uddannelsesønsker og –muligheder i Nordjylland. 
Netværket omfatter de fleste uddannelses- og vejledningsaktører i Nordjylland, og naturligt også Det 
Grønlandske Hus. Der kommer i stigende grad henvendelser til SVN fra grønlandske unge, som er 
studerende eller ønsker at blive det – mange af dem henvist fra netop netværket. 

- To gange i løbet af året organiseres et større informations- og vejledningsarrangement for 
værnepligtige ved Aalborg Kaserner, som omfatter stort set alle unge på Forsvarets basisuddannelse i 
regionen. Her præsenteres de for Jobcenter, muligheder for erhvervsuddannelser og alle videregående 
uddannelser og institutioner, samt GSK i Nordjylland. SVN’s rolle er at orientere om (og for manges 
vedkommende genopfriske) det videregående uddannelsessystem, herunder erhvervsuddannedes 
videregående muligheder, adgangskrav mv. Hertil sikrer SVN at den relativt store gruppe blandt de 
værnepligtige, der ikke er fra eller af anden grund ikke ønsker at studere i Nordjylland, tilbydes 
individuel vejledning om uddannelsesmuligheder og optagelse andre steder i landet. Ved de to 
arrangementer deltog tilsammen ca 400 unge, som alle har deltaget i SVN’s oplæg, og ca 35 opsøgte 
vores individuelle tilbud på dagen. 

- SVN har ydet vejledning for unge ledige, som er i forløb under Jobcentret’s kontanthjælpsafdeling, i tre 
omgange med ca 74 unge.  

- SVN inviteres normalt ud til 1-3 af regionens højskoler mhp at vejlede deres kursister, typisk op til kvote 
2-fristen. I 2016 blev det aktuelt på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor vi holdt oplæg for 55 kursister og 
ydede individuel vejledning til 13 efterfølgende. 

- I slutningen af 2016 påbegyndte vi en renovering og modernisering af vores vejledningsbutik i Slotsgade 
i Aalborg, da vi kunne se et behov for at rydde ud i mængden af diverse materialer og gøre butikken 
mere indbydende og hyggelig for vores besøgende. De senere år er mængden af fysiske brochurer fra 
uddannelsesstederne dalet og flere uddannelsessteder har fravalgt at lave brochurer helt generelt og i 
nogle tilfælde prioriteret blot at lave generelle studieguides. Antallet af brochurer i butikken og på 
lageret kræver derfor ikke længere så meget plads som førhen. Vi har i forlængelse heraf haft et ønske 
om at gøre vores vejledningsbutik mere enkel og tidssvarende, og der er i den forbindelse kommet nye 
møbler og rummet har fået en tiltrængt omgang maling. Vi har desuden ryddet godt ud i de mange 
udgåede brochurer og i højere grad lavet plads og rum til vejledningssamtalerne uden så mange 
forstyrrelser. Vi har skabt tre rum i lokalet, hvori vejledningssamtalerne kan foregå og sørget for plads 
til at vente såfremt der opstår ventetid.  Butikken kan desuden bruges til oplæg for op til ca 25 
personer. 

Se også under pkt 4, Eksterne samarbejder. 

 

2. Bemærkninger til talpublikation 
 

Se vedlagte bilag 1. Studievalgstal 2016 

Tallene for tilgang, bestand og fuldførte på de nordjyske gymnasier følger nogenlunde landstendensen.  

Overgangen til videregående uddannelser efter 3 mdr. fra gymnasierne i Nordjylland ligger med 23%, over 
den gennemsnitlige overgang på landsplan (19%). Det samme gør sig gældende, dog i lidt mindre grad, for 
overgangen efter 15 mdr og 27 mdr. Så eleverne i de nordjyske gymnasier har generelt en højere 
overgangsfrekvens og især den ”tidlige” overgang.  
For alle gymnasietyper og alle tidsintervaller gælder, at overgangsfrekvenserne er steget markant siden 
2005 – det år Studievalg startede – trods det, at tilgangen til gymnasierne i samme periode også er steget 
markant. Overgangsfrekvenserne gennem de seneste år 3-4 år er stagneret. 
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De nordjyske Hf’ere skiller sig ud på den måde, at deres overgang efter 15 og 27 mdr er faldet gennem de 
seneste år – også mere i nordjylland end på landsplan. SVN har ellers særligt fokus på hf’erne. De screenes 
alle, og vi søger gennem samarbejde med skolerne at få vejledningskontakt med de elever, der har udvidet 
behov – og SVN’s kollektive vejledning med hf’erne foregår i udstrakt grad klassevis. Når 
overgangsfrekvenserne alligevel falder, kan det skyldes en øget polarisering, således at dem, der vælger hf, 
i højere grad er fagligt eller personligt udfordrede. VUC’ernes andel af hf-dimittenderne er steget, og de er i 
høj grad en målgruppe med udfordringer. Og endelig kan det skyldes, at hf’ernes søgning til videregående 
uddannelse nok er følsom over for vilkårene på arbejdsmarkedet: hvis der er arbejde at få, vælges dette 
måske frem for (videregående) uddannelse. 

Kontaktstatistikkerne 3 år og Objektiv andel 3 år:  
Antallet af individuelle henvendelser er faldet en del i 2016 sammenlignet med 2015 (som lå højt) og 2014. 
Det skyldes i hovedparten to forhold: dels personalesituationen som forklaret i afsnit 5, dels ændring 
praksis for, hvordan vi registrerer (aftalt på tværs af centrene). SVN’s vejledere har holdt det samme antal 
træffetider på gymnasierne og været tilgængelige det samme antal timer som ellers, så eleverne har haft 
samme tilgængelighed til individuel vejledning - men når en afløser kommer på et gymnasium i stedet for 
skolens faste vejleder, medfører det altid at færre elever benytter sig af tilbuddet. 
En yderligere forklaring er muligvis også, at de unge i stigende grad benytter sig af digitale medier til at 
finde informationer – dem der kan, klarer sig overvejende selv. I hvert fald er tendensen over de senere år, 
som beskrevet detaljeret i sidste årsrapport, fortsat at de henvendelser SVN har i den åbne vejledning 
(telefonisk, skriftligt og især personligt) er tunge og problemfyldte. Der er mange udlændinge, mange med 
diagnoser men også mange der ”bare” er meget i tvivl om deres valg og muligheder, og mange 
studieskiftere. 

Antallet af kollektive oplæg er steget lidt siden sidste og forrige år. Det skyldes især, at flere af vore oplæg 
holdes klassevis, frem for med flere klasser ad gangen. 

Sammenligningerne mellem centrene i objektiv andel har den svaghed, at har ét center et stort 
aktivitetsniveau på én kategori, slår dette igennem i sammenstillingen med de øvrige centre. Der er forskel 
på centrenes kontrakter og ydelser, samt vilkår (bla geografiske afstande) for vejledningen.  

1PrioVideregåendeUdd: 
Den nordjyske søgning til uddannelsestyperne minder meget om landstotalen. På tværs af landet er det 
tydeligt, at det betyder noget for søgningen af universitetsuddannelser, om regionen har ”eget” universitet. 
Med undtagelse af København, som skiller sig markant ud, er søgningen til erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser ensartet over hele landet. Disse uddannelser søges i vid udstrækning i 
ansøgerens geografiske nærhed, og ensartetheden tyder på en god dækning i alle regioner. 

I 2016 har vi screenet i alt 2856, heraf er der udvalgt 438 med udvidet behov for vejledning. I 
udgangspunktet screenes alle hf- og hhx-afgangselever, fordi overgangsudfordringerne er størst her. 
Desuden screenes stx- og htx-elever på de skoler, hvor overgangsfrekvensen er lav og der er mange med 
uddannelsesfremmed baggrund.  
Fordelingen afspejles i figuren herunder. Pga årets udfordringer med sygemeldinger har vi valgt ikke at 
screene på de skoler, hvor vi har sat en foreløbig afløser på, og måltallet for antal udvalgte (660 årligt) er 
ikke nået. 
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De der har udfyldt screeningsskemaet, men som ikke udvælges til indkaldelse til samtale, får 

alle en mail med et særligt udviklet valgredskab samt opfordring til at kontakte SVN’s vejleder 

ved behov.   

 

Dem vi har udvalgt til samtale eller gruppevejledning er alle valgt på baggrund af tvivl. I en 

del tilfælde koblet med om de har uddannelsesfremmed baggrund. Afhængig af om der er tale 

om VUC’ere, 2.g’ere eller afgangselever på gymnasier kan de være udvalgt på baggrund af 

forskellige former for tvivl f.eks: 

 at de synes, at det er uoverskueligt at vælge mellem de mange uddannelsesmuligheder. 

 at de skræmmes af, at det er en stor beslutning, som har indflydelse på resten af deres liv 

 at de har svært ved at finde frem til deres interesser og ved at afgrænse deres 

uddannelsesmuligheder. 

 

De udvalgte inviteres aktivt til en træffetid eller til gruppevejledning – dvs SVN-vejlederen har 

på forhånd tildelt dem et tidspunkt og dato. Det vurderes at 90% møder op, og eleverne er 

normalt rigtig godt tilfredse med processen – de ville næppe være kommet af egen drift, trods 

reelt behov. De er også rigtig godt tilfredse med udbyttet. Der er knap så stort fremmøde til 

gruppevejledninger, men efterfølgende tilfredshed med processen og formen, og flere 

motiveres til at bruge SVN’s individuelle tilbud 

Det gælder også for den helt overvejende andel af dem, der selv booker tid til vore træffetider, 

at de er tilfredse med udbyttet. 

 

I lighed med de øvrige centre har SVN gennemført evaluering af den individuelle vejledning 

ved træffetiderne på gymnasierne vha. et fælles udviklet digitalt spørgeskema. I alt har 1160 

elever på landsplan i 2016 besvaret spørgsmålene i evalueringen som viser, at 

gymnasieeleverne er meget tilfredse med den vejledning, de har modtaget af Studievalgs 

vejledere under samtalen. På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjulpet?” er 

gennemsnittet af den samlede vurdering på landsplan på 4,0 på en skala fra 1-5 (hvor 1 er 

minimum og 5 er maksimum). Det er da ret godt..! Og det svarer til vores egen oplevelse, 

hvor vi jævnligt får spontane, positive kommentarerer fra elever der siger, de har fået mere 

overblik, er blevet klogere, nu kan gå hjem og undersøge, ”det hjalp meget” etc. Der er også 

enkelte elever som vi ikke når godt igennem til, fx pga skæve forventninger til, hvad 

Studievalg kan eller hvad vejledning generelt kan, hvor kommunikationen fungerer dårligt etc. 

 

I årets løb er der bestemte emner, der især har fyldt blandt de vejledningssøgende og i SVN’s 

vejledning. Dobbeltuddannelse skaber megen usikkerhed og utryghed, både blandt dem der 

står for at skulle vælge og blandt færdiguddannede – samt studerende som er i gang, men 

bliver i tvivl om de skal færdiggøre deres uddannelse. Bla er der en udbredt misforståelse 

blandt erhvervsuddannede om at begrænsningerne også gælder dem. SVN kan naturligvis 

informere og afklare misforståelser, men kun i det omfang folk faktisk tager kontakt. 
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Vejledning om beskæftigelsesmuligheder og jobindhold ift uddannelser fylder også meget. Vi taler 
med mange studieskiftere i den åbne vejledning, og med mange sabbatister, som også i stigende grad 
kontakter os ved træffetiderne på gymnasierne. 

Ved vores åbne vejledning registrerer vi henvendelserne efter det primære emne, og her er det tydeligt at 
uddannelsesvalg scorer højest med over 50% af alle. Optagelse/adgang er hovedemnet i 27% af 
henvendelserne, mens supplering omfatter 4%. 

Ca 1850, godt 40%, af vore henvendelser i den åbne vejledning er fra ”uden for uddannelsessystemet”. Det 
omfatter flest ”sabattister”, men også en del med afsluttet videregående uddannelse, og mange 
udlændinge. Der kommer en del som har påbegyndt et eud-grundforløb, eller som har grundforløb, men 
ikke kan finde praktikplads (dvs bla unge fra UU’s målgruppe). Dem med videregående uddannelse handler 
især om mulighederne for nye kompetencer via ny uddannelse eller efter/videreuddannelse – og her tales 
rigtig meget om reglerne om dobbeltuddannelse. 

Udenlandske ansøgere tager lang tid, fordi alt, logikker, systemer, regler, skal forklares fra bunden, og ofte 
med en sprog- og kulturbarriere, og antallet af henvendelser er stigende, bla fra flygtninge. 

Vejledningssøgende der går i videregående uddannelse omfatter godt 500 eller godt 11% af vore 
henvendelser i den åbne vejledning. Den handler især om studieskift og behov for det ”sikre valg” i anden 
(eller tredje) omgang. Der er et (let) stigende antal henvendelser fra folk med afsluttet erhvervsuddannelse 
– ca 140 registreret i 2016 mod knap 115 året før. Hertil kommer ca 85 med ”anden ungdomsuddannelse”, 
dvs især eud-elever. Henvendelserne drejer sig overvejende om uddannelsesvalg, men også ofte om 
optagelsesforhold.  

 

3. Studievalgs egen kvalitetssikring og –udvikling, herunder  evt. videreudvikling på baggrund af de 
indhøstede erfaringer samt beskrivelse  af  hvordan brugerne inddrages  mhp brugerorienteret 
videreudvikling. 

SVN sikrer kvaliteten af vores viden og vejledning via en bred vifte af aktiviteter: videndeling, 
præsentationer og diskussioner fylder meget på vore interne møder, som holdes hver tredje uge. Vi har 
vejledningsfaglige dage fire gange årligt, ofte med deltagelse af kompetente folk ude fra. I 2016 har vi bla 
haft en gymnasielærer med et indlæg om at håndtere vanskelige situationer i den kollektive vejledning, og 
en studievalg-kollega fra andet center om klasserumsledelse og didaktiske metoder.  

Medarbejderne har enkeltvis eller flere sammen deltaget i en række kurser, seminarer og konferencer, bla. 
”Uddannelseskultur og didaktik”, STIL’s konference ”Hjælp ved første klik”, kursus ”Skriv klart”, fælles 
studievalgsdage i Odense med besøg på uddannelser og institutioner, Infodag på VIA UC om deres 
uddannelser, Region Nordjyllands Uddannelseskonference med indlæg og workshops om konkrete og 
aktuelle udfordringer på uddannelsesområdet. Kursus om Facebook, sparring om brug af Instagram.  
Hvor relevant formidles viden fra deltagelsen til resten af personalegruppen. 

Især i det sidste år har vi satset meget på Facebook som et kontaktredskab, især til sabbatister. Vi har pt 
godt 1700 følgere. Instagram er et nyere tiltag, hvor vi via forskellige profiler (studerende, elever mv) får 
illustreret studier, studiemiljø, jobfunktioner mv. Her har vi ca 300 følgere. 

Vi har i årets løb gennemført en række møder med fokus på udvikling af vores vejledningskoncept – ud fra 
egen erkendelse af, at vi måske ikke i tilstrækkelig grad når alle elever med vore budskaber og metoder, 
men også ud fra de fokusgruppeinterviews vi har gennemført i foråret – se herunder. Og i sidste del af året 
har gymnasiereformen, med ændrede strukturer i hf og de treårige, forventninger om karrierelæring mv. 
været en yderligere motor i diskussionerne.  
Diskussionerne har dels mundet ud i modeller for, hvordan vi kan udvikle vores vejledning, især den 
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kollektive, og dels givet ny viden og inspiration, som den enkelte kan bruge i planlægning og afvikling af 
egne aktiviteter. 

Som nævnt har vi gennemført fokusgruppeinterviews, og disse har indgået i ovennævnte udvikling af 
vejledningskonceptet. På to gymnasier har vi fundet i alt 10 elever, som er interviewet om især deres 
holdning til SVN’s kollektive aktiviteter. 

Blandt tilbagemeldingerne var fx at eleverne havde oplevelsen af, at det er de samme informationer vi 
fortæller på oplæggene på de forskellige årgange. At oplæggene er meget ensartede. Men samtidig 
fremhæver de, at de får nogle nyttige informationer, som de måske ikke ellers ville være klar over, ligesom 
de har fået nogle værktøjer (fx ug.dk) til at komme videre. De peger desuden på, at Studie- og Karrieredag 
har haft stor betydning for deres valg af bl.a. uddannelse, men også fx indhold i sabbat.  

SVN har et nu mangeårigt samarbejde med Nordjyske, hvor vi ugentligt til avisen leverer indlæg og driver 
brevkasse om videregående uddannelse og beslægtede emner. De unge læser ikke i stort omfang avis, men 
forældregenerationen gør. Indlæggene bliver læst, og der refereres til dem i den åbne vejledning, ligesom 
de videregående uddannelser og gymnasiernes vejledere bruger og henviser til dem. Udarbejdelsen af 
indlæg fordrer en del research og sikring af at både indhold og formidling er korrekt og relevant, og 
bidrager på denne måde til SVN’s kvalitetsudvikling. 
 
De syv Studievalgcentre har sammen leveret tre notater til Styrelsen for Videregående uddannelse i løbet 
2016.  
Ultimo maj afleverede Studievalg på opfordring ét notat om de vejledningsopgaver, vi kan se, Studievalg 
kan løfte på uddannelses- arbejdsmarkeds- & beskæftigelsesområdet, et notat til Regeringens udspil til en 
gymnasiereform, med et særligt fokus på Studievalgs rolle i gymnasiet efter reformen. Sidstnævnte blev i 
september suppleret med yderligere et notat til Styrelsen om Studievalgs bidrag til karrierelæring og 
vejledning af elever efter gymnasiereformen.  
 
Endelig indsendte Studievalg et fælles høringssvar til høring over udkast til lov og de gymnasiale 
uddannelser og dens følgelovforslag.  
 
Netværk med andre aktører har stor betydning for SVN’s kvalitetssikring og –udvikling. Via samarbejder 
med gymnasier, andre ungdomsuddannelser, UU, regionen, Aalborg Kommune, jobcentre, videregående 
institutioner, eVejledning og ug.dk og andre, skærpes vores bevidsthed om egne kompetencer og behov for 
viden, samt argumenterne for vores unikke rolle og opgave i samfundet. 
Studievalg Nordjylland som organisation og medarbejderne nyder stor anerkendelse i hele netværket (om 
end der ikke altid er fodslag mellem UU og Studievalg, især på landsplan). 

 

4. Eksterne samarbejder  

Som nævnt tidligere har SVN i en årrække udviklet og gennemført Studie- og karrieredag i samarbejde med 
messen Uddannelse uden Grænser. Det omfatter et stort forberedelsesarbejde, som hvert år starter midt 
på året og bygger op til afviklingen i januar året efter. Således også i 2016. Pludselig, midt i december, fik vi 
besked fra UUG om at de var begæret konkurs. Vi drøftede internt i SVN om vi kunne gennemføre Studie- 
og karrieredag eller noget af konceptet. Men der er så mange logistiske forhold og så mange ressourcer 
forbundet med afviklingen, som UUG normalt står for, at det ikke var realistisk for SVN at gøre det. Så vi har 
aflyst arrangementet og givet besked herom til alle skolerne.  
Både gymnasier, elever i målgruppen (hvoraf mange var tilmeldt) og videregående uddannelser har 
kommenteret på, at det er rigtig ærgerligt, at vejledningsarrangementet ikke kunne gennemføres. 
SVN vil drøfte med de videregående uddannelser og gymnasierne om der bør og om der kan findes en 
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model for, hvordan elever kan blive præsenteret for de videregående uddannelser på tværs af landet, samt 
karrieremuligheder. 

Allerede længe inden konkursen – i foråret 2016 – havde Studievalgcentrene vurderet, at UUG-konceptet 
næppe var langtidsholdbart. Vi holdt derfor en Ide-dag mhp et tværgående karriere og uddannelses-
vejledningsarrangement, med deltagelse af repræsentanter for alle videregående uddannelsestyper, 
gymnasier, elevorganisationer mv. Efter ide-dagen har Studievalgs centerledere drøftet udbyttet og mulige 
scenarier. Konklusionen fremgår af den mail SVN’s leder på alles vegne sendte til deltagerne i ide-dagen: 
 
”…Studievalgs centerledere har efterfølgende grundig overvejet og drøftet spørgsmålet. 
Der kom rigtig mange ideer frem på dagen, som var præget af stort engagement og kreativitet. Der var 
gode idéer, men vi opfattede ikke, at der var mulighed for at finde fælles fodfæste ift. at etablere et fælles, 
tværgående vejledningsarrangement på nuværende tidspunkt. 
Det er Studievalgs opfattelse dels på baggrund af dagen og dels på baggrund af de meldinger, vi får fra de 
videregående uddannelsesinstitutioner, at de fleste institutioner først og fremmest ønsker at satse på egne 
eller lokale initiativer mht at præsentere egen institution og uddannelser. 
En fælles aktivitet, som giver gymnasieelever og andre potentielle uddannelsessøgende mulighed for at få 
uddannelses- og karriereperspektiver på tværs af landet og uddannelser / uddannelsestyper, forudsætter ud 
over en fælles beslutning også ressourcer til at udvikle, etablere og drive aktiviteten. Midlerne og 
ressourcerne er der ikke, og vi ser ikke umiddelbart muligheder for eller ønsker om at gå i den retning.  
Studievalg-centrene vil fremover satse på at henvise til de eksisterende (og evt. nye) tilbud: Åbent hus, 
Studiepraktik, Studerende-for-en-dag mv. ” 
 

I Nordjylland uddannelsesinstitutionerne (også længe inden UUG-konkursen) taget initiativ til at planlægge 
et fælles åbent hus-arrangement i Aalborg for alle de nordjyske videregående uddannelser. SVN blev 
inviteret med, og har valgt at deltage i arrangementet og planlægningen, fordi det giver god mening at 
unge kan møde alle de nordjyske muligheder på ét sted. Desuden kan et fælles arrangement betyde, at 
flere unge vælger at bruge denne mulighed og dermed få afklaring. 
Da UUG-konkursen var en realitet, aftalte vi med åbent hus-planlægningsgruppen, at SVN ville rekruttere 
branche- og erhvervsfolk til at holde relevante job- og karriereoplæg ved åbent hus. Desuden indarbejder 
SVN en række oplæg om valgovervejelser, optagelse, kvote 2 og sabbatår i arrangementet. 

SVN vil naturligvis fortsat henvise til og motivere de unge til at bruge alle åbent hus-arrangementer i landet. 

Studievalg Nordjylland er involveret i det landsdækkende vejledningsarrangement Studiepraktik på flere 
fronter. Vi orienterer aktivt på alle gymnasieskoler, med opfordring til alle afgangselever om at deltage. Vi 
promoverer arrangementet ved materialer til erhvervsskoler, Jobcentre mv.  
I 2016 har vi, støttet af Region Nordjylland, fået produceret en video (ud over de tre i 2015) med 
studerende der er startet på en videregående uddannelse og som referer til, hvad Studiepraktikken betød 
for deres valg og start på uddannelsen. De er brugt ved Studievalgs orienteringer og har givet et øget 
indblik og større motivation for gymnasieeleverne mht at deltage i Studiepraktik. På enkelte skoler, hvor 
brugen af Studiepraktik er lav, har vi haft fysiske rollemodeller med ude til at motivere eleverne. Godt 
udbytte, men logistisk tungt. 
Nordjylland er den region, hvor den største andel af afgangseleverne deltager i Studiepraktik – i 2015 var 
det ca 35%. I alt deltog 1770 nordjyder, heraf 495 uden for regionen. Studiepraktik er et yderst nyttigt 
koncept, der giver deltageren en unik mulighed for at møde og opleve en konkret uddannelse på et 
bestemt uddannelsessted.  
Koordinering, planlægning og tilmelding varetages af et sekretariat (på AU), hvor Studievalg Nordjylland har 
en medarbejder tilknyttet på deltid.  
Konceptet og gennemførelsen, elevernes udbytte og afklaring er helt i top – hvilket også ses af deltagernes 
evaluering.  
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Men Studiepraktik har to store udfordringer: dels kapaciteten. Ikke alle videregående uddannelser deltager 
og nogle ikke med alle uddannelser – så der er ikke pladser nok til alle, der gerne vil deltage. Det andet 
problem er de begrænsninger det giver for en del motiverede ansøgere og den geografiske mobilitet, at der 
ikke er et landsdækkende tilbud om tilskud til transport og til overnatning. 

SVN’s leder indgår i en arbejdsgruppe om udvikling af UddannelsesGuiden, ug.dk, med to andre Studievalg-
repræsentanter. 

SVN har i 2016 indgået i en række udviklingsprojekter, alle finansieret af Region Nordjyllands 
Uddannelsespuljer. Projekterne har forskelligt indhold og samarbejdskreds, men SVN’s deltagelse handler i 
alle situationer om at udvikle vores viden og metoder ift vejledningsaktiviteter og relevante målgrupper, og 
der er i alle tilfælde et uvurderligt udbytte i form af samarbejde og netværk med andre parter: gymnasier, 
erhvervsskoler, Region Nordjylland, Ungdommens Uddannelsesvejledning, videregående institutioner, 
erhvervsvirksomheder mv. 

I 2016 har SVN været involveret i fire projekter 

- Erhvervsuddannelser i vækst er et stort projekt der omfatter alle regionens erhvervsskoler, med flere 
delindsatser. SVN har gennem en årrække været involveret i den del, der omfatter overgang mellem 
erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Her har SVN bla været initiativtager til et 
brobygningskoncept, Studiedagen, der giver erhvervsuddannede og –elever mulighed for at besøge og 
opleve videregående uddannelser på alle regionens institutioner. SVN har fungeret som sekretariat og 
fremdriftsaktør for Studiedagens styregruppe, formidlet tilbuddet til erhvervsskolerne og til eleverne, 
bla ved vore oplæg på hovedforløbene. Og SVN har stået for udvikling og drift af et digitalt system til at 
synliggøre tilbuddene og tilmelde sig.  
Studiedagen har været gennemført to gange i 2016 (og to gange i 2015) – men desværre med stadigt 
lavere tilslutning. Det er ikke lykkedes at få hverken erhvervsskolerne eller de videregående 
institutioner til at engagere sig fuldt ud i konceptet, og for ikke at Studiedagen skulle miste 
troværdighed, besluttede styregruppen i november 2016 foreløbig at lukke ned (også for synliggørelse 
og tilmelding på www.mereuddannelse.dk ) . Måske kan konceptet fungere bedre ift eux’ere, når dette 
tilbud er mere udbygget. 
SVN har ved et EUD-udviklingsmøde, arrangeret af Studievalg Østjylland, præsenteret konceptet og 
udfordringerne, således at man der kan forsøge sig med nogle af elementerne. 
I regi af Erhvervsuddannelser i vækst har SVN desuden udviklet trykte materialer til brug i vejledningen 
af erhvervsskoleelever, samt en hjemmeside, som samler og viser information om erhvervsuddannedes 
muligheder for videregående uddannelser: www.mereuddannelse.dk . I 2016 har SVN via midler fra 
projektet fået udviklet sitets database til også at håndtere de mere komplekse sammenhænge efter 
eud-reformen i 2015 mht. videregående uddannelsesmuligheder for de enkelte erhvervsuddannelser. 
Efter et større indtastningarbejde er sitet nu opdateret, så man for hver erhvervsuddannelse kan se, 
hvilke erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser den giver adgang til – uden eller med 
specifikke adgangskrav.  
 

- Drenge i overgang. Projektet har været i gang siden 2013 og har omfattet to årgange med i alt 146 
udvalgte drenge fra fire handelsgymnasier. Projektets formål var været at støtte de 
uddannelsesfremmede drenges motivation for og valg af videregående uddannelse. Det afsluttes i 2016 
og SVN har udviklet et effektevalueringsskema som er sendt ud til drengene. Konklusion og 
afrapportering foregår i foreåret 2017. De foreløbige konklusioner er, at de vejledningsaktiviteter og 
den særlige opmærksomhed drengene har fået, har åbnet fleres øjne for muligheden for at tage 
videregående uddannelse. 
 

- Virk-som-ung. Projektet blev startet i 2013 og handler om netværk og virksomhedskontakt mellem en 
række gymnasier og virksomheder. SVN’s rolle i projektet har dels været at definere og sætte 

http://www.mereuddannelse.dk/
http://www.mereuddannelse.dk/
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rammerne for professionel optagelse af en række jobvideoer, og dels at bruge disse videoer i vores 
kollektive vejledning på gymnasier i hele regionen – samt udbrede kendskabet til videoerne generelt. 
De ligger offentligt tilgængelige på YouTube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcvhhtvMg4k2hazJb4GZcS9m6a11ZVb4O To af videoerne er 
endnu ikke lagt op. Fire af de producerede videoer er lavet i regi af EUD-i Væskt-projektet og omfatter 
personer, der er i job efter en erhvervsuddannelse og efterfølgende videregående uddannelse. 
Projektet er effektevalueret og afsluttet sidst i 2016. Det har været en klar succes med gode erfaringer 
fra virksomhedsbesøgene. Projektet har fået ekstra aktuel relevans i forlængelse af gymnasiereformens 
fokus  på karrierelæring: http://www.brønderslevgymnasium.dk/aktiviteter/virk-som-ung/  
 

- De vanskelige overgange Et stort vejledningsprojekt, som gennemføres af en række af regionens UU-
centre og Studievalg, og i samarbejde med skoler/gymnasier. Projektet kører frem til sommeren 2018. 
Fokus  er på at udvikle viden og metoder inden for karrierelæring, dels via et kursus- og 
vidensudviklingsforløb om karrierekompetencer, for alle UU og Studievalg-vejledere. Og dels via en 
række målrettede projektindsatser. UU’erne i regionen står for to om hhv Forældreinddragelse og om 
Karrierelæring i folkeskolen.  
SVNs og alle UU’ernes vejledere – ca 100 personer – har deltaget i to kursusdage om karrierelæring 
(teori, metoder, aktiviteter, redskaber mv.). Desuden har de aktive projektindsatsmedarbejdere 
deltaget i et seminar om evaluering og effektvurdering, faciliteret af EVA. 
Studievalg står for to delindsatser:  
Karrierelæring i gymnasiet. Her indgår vi i samarbejde med tre gymnasier om at øge elevernes 
karrierekompetencer og evner til at overskue egne ønsker og sammenholde med mulighederne i 
omverdenen. Det sker ved at integrere relevante refleksioner i undervisningen i udvalgte fag, støttet af 
virksomhedsbesøg og vejledning og input fra Studievalg. Der er i efterårets løb blevet gennemført og 
afprøvet en række karrierelæringsaktiviteter af skolernes lærere, og SVN’s projektmedarbejdere har 
deltaget med vejledningsopfølgning. 
Mønsterbrydere: I samarbejde med tre (andre) gymnasier, undersøges det om elever med 
uddannelsesfremmed baggrund og manglende overblik over videregående uddannelse kan få øget 
mod, viden og motivation ved at Studievalg giver dem en intensiv vejledning i afgangsåret og følger 
dem aktivt vejledningsmæssigt i op til to år efter dimission. Vores foreløbige vurdering er, at eleverne 
tager godt imod og har udbytte af indsatsen. Bla er der en stor del af de dimitterede, der bruger SVN’s 
aktive tilbud om vejledning. 

 

5. Organisation og personale 
Studievalgcentrenes kontraktperioder er blevet forlænget med et år, frem til sommeren 2018. Det giver 
god mening i lyset af, at den nye kontraktperiode dermed kan defineres bl.a. med udgangspunkt i 
erfaringer med gymnasiereformen. 

Vi er også rigtig godt tilfredse med ministeriets udmelding om, at vi i det ”ekstra” næste år har lidt 
friere rammer ift den gældende rapport, således at vi kan prøve nye vejlednings- og 
samarbejdsmodeller af, ikke mindst i forhold til de treårige gymnasiers grundforløb og det nye hf-forløb 
med projekt og praktikforløb. 

I årets løb er der skiftet ud i konsortiet bag Studievalg Nordjylland. Dette har hidtil bestået af tre parter, 
AAU, UCN og Erhvervsskolen Tradium. I forbindelse med en pensionering besluttede bestyrelsen at 
søge at få en anden, bredere og Nordjyllands-baseret erhvervsskole ind i stedet. Det blev EUC Nord, 
repræsenteret ved institutionens rektor for hhx og htx. Det viste sig imidlertid ikke juridisk muligt at 
institutionen kunne indgå i den solidariske hæftelse, konsortiekonstruktionen fordrer, og EUC Nord er 
således ikke formelt en del af konsortiet. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcvhhtvMg4k2hazJb4GZcS9m6a11ZVb4O
http://www.brønderslevgymnasium.dk/aktiviteter/virk-som-ung/


12 
 

Personale. Som nævnt tidligere har SVN i 2016 været ramt af tre langtidssygemeldinger.  En i april, en i 
juli og en i august. I hvert tilfælde har leder sikret at vedkommendes opgaver er blevet enten 
nedprioriteret eller løftet af en anden eller en ekstra medarbejder. De sygdomsramte er efterfølgende 
vendt tilbage til arbejdet på nedsat tid, med gradvis optrapning af timetal og opgaver. To er nu 
raskmeldte, og en mere forventet at blive det i februar. Sygemeldingerne har naturligt affødt uro og 
utryghed blandt de resterende, og det har generelt været et svært efterår. 
Trods sygemeldingerne er det lykkedes at finde afløsere, så de fleste kerneopgaver fortsat har kunnet 
løftes, uden at det øvrige personale er blevet belastet i for stort omfang. Andre vejledere er koblet på 
de sygdomsramtes skoler, og har løftet opgaverne på bedste vis. Men nye vejledere betyder altid brud i 
kontinuiteten og kendskab på skolerne, og har bl.a. medført at færre elever har brugt træffetiderne 
end normalt, og at der ikke er fulgt helt op på aftaler på erhvervsskolerne. Desuden har leder 
prioriteret sådan, at de screeninger mhp at udvælge elever med udvidet behov på de berørte skoler, er 
blevet nedprioriteret. 
Personaleudfordringen afspejles dermed i nogle af resultaterne for antal vejledte ved træffetider, antal 
screenede og antal oplæg på erhvervsuddannelser. 

 


