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Årsrapport for 2015, Studievalg Nordjylland   
    Aalborg 30. januar 2016 / Martin Rovs Hansen 

 

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 

Studievalg Nordjyllands vejledningsaktiviteter i 2015 er foregået efter planen (og kontrakten). Vores 
aktivitet over året er i meget høj grad præget af drift, altså faste, aftalte aktiviteter – og stor travlhed især i 
perioder. Tallene og kommentarer til dem fremgår af afsnit 2. 
Vi har haft en del særlige initiativer og aktiviteter – de fremgår af afsnit 4, Eksterne samarbejder. 

Vi har gennemført kollektive oplæg med et for 1. årgang på alle gymnasier og VUC, ét på 2. årgang og to på 
afgangsårgangen. Oplæggene er tilrettelagt med en progression, vi kalder Information (1. årgang), 
Inspiration (2. årgang) og Indkredsning (afgangsårgangen). Ud over disse oplæg er gennemført særlige 
oplæg hvor der er særligt behov. Bla har vi efter opfordring fra en del gymnasier deltaget i 
valgfagsarrangementer, lærerorienteringer, forældrearrangementer om aftenen mv. Det giver rigtig god 
mening at have kontakt til forældrene, så de har mulighed for at opfordre deres ”børn” til at bruge 
Studievalg, eller så de selv kan henvende sig. Alle forældre og lærere får desuden et dedikeret handout om, 
hvad Studievalg er og hvordan vejlederen kan bruges. 
Men aftenarrangementer er også en belastning for en travl vejleder, og for organisationen.  

Vi har ca. 10 træffetider årligt på alle gymnasier, med varierende timetal afhængig af skolens størrelse 
(antal elever). Træffetiderne er åbne for alle elever, og benyttes også i mindre, men stigende, omfang af 
skolens tidligere elever og andre. Træffetiderne benyttes især af afgangseleverne, når de begynder at 
tænke nærmere over deres fremtid, ønsker, tvivl, muligheder mv. En del første-årgangselever kommer 
også, især ifm med tvivl ved beslutning om studieretning og valgfag. Det sidste gælder også 2. årgang, hvis 
henvendelser ellers er præget af deres periode midt i gymnasiet: nogen henvises, andre kommer selv mhp 
at finde konkret motivation til at komme igennem gymnasiet. 
Der er en stigende tendens til at nogle elever tænker i at få høje karakterer og gennemsnit. Nogen bringer 
op i vejledningssituationer, hvordan kan tænke strategisk i sammensætning af gymnasieforløbet. Studievalg 
promoverer ikke dette, men informerer sagligt. Vi søger i både kollektiv og individuelle vejlednings-
situationer at sætte fokus på, at det er elevens faglige udbytte og forståelse, der er vigtig for succes i videre 
uddannelse og karriere – ikke karakterne. Dette mødes af den naturlige skepsis der følger af en virkelighed 
præget af, at visse uddannelser kan man kun optages på med (meget) høje karakterer. I takt med at 
dimensioneringen slår igennem, sammen med de prioriteringer institutionerne gør i medfør af 
besparelseskrav, vil karakteroptimering formentlig blive en kraftigere tendens. 

Der er stadig flere elever, fmtl over halvdelen, som tydeligt har fokus på job og karriere når de søger 
vejledning. Det drejer sig om beskæftigelsesudsigter, om jobområder ift en given uddannelse og om 
jobfunktionerne – hvad laver man faktisk. Her er ug.dk et godt redskab, om end der savnes et mere 
differentieret batteri af job-artikler. Rollemodelfilm som dem Studievalg Nordjylland har lavet, kan vi også 
bruge, men der savnes en større, systematisk ordning med virksomhedspraktik for gymnasieelever. 

Vi får i stigende omfang henvendelser fra elever med spørgsmål om erhvervsuddannelse, eller 
uddannelses- eller karriereovervejelser, der kan gå på tværs af EUD og VU. Erhvervsuddannelse er ikke 
Studievalgs vejledningsområde, men vi hjælper kortfattet, som vi nu kan. Som sagt er omfanget stigende – 
måske mod 10% af henvendelserne, især fra hf’ere og hhx’ere men også de øvrige. Det er elever med 
begrænset overblik og indsigt og ofte nogen, for hvem en erhvervsuddannelse er et realistisk 
fremtidsperspektiv. I det lys er det ganske problematisk, at de ikke har noget oplagt, let tilgængeligt sted at 
få vejledning. 
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I alle vejledningssammenhænge har vi fokus på karrierelæring: at eleverne, med deres forskellige 
udgangspunkt og livsfaser, skal opnå indsigt i sig selv og i uddannelses- og arbejdsmarked, der sætter dem i 
stand til at reflektere over egne evner, ønsker og barrierer, over relevante uddannelses og 
karrieremuligheder og handle ud fra dette. 

Sabattister. Vi gør systematisk opmærksom på, at eleverne også gerne må bruge Studievalg når de er 
færdige med gymnasiet. Vores Facebookside  (/studievalgnordjylland) henvender sig især til sabattister, 
med relevant info om frister, vejledningsaktiviteter, relevante rollemodelfilm mv, og har vist sig som en 
værdifuld kanal til at holde kontakten. Sabattister henvender sig i stigende grad mhp at få vejledning ved 
træffetiden lokalt, typisk på deres tidligere gymnasium. Men også i høj grad via mail og telefon. 

Udvidet behov. I alle hhx-klasser og alle hf (incl VUC), samt på de ca to tredjedele af gymnasierne, hvor 
stx’erne og htx’erne har lavere overgang til videregående uddannelse end gennemsnittet, gør Studievalgs 
vejledere en særlig indsats for at finde de relevante elever. Vi screener alle elever vha. et særligt udviklet 
spørgeskema, der har til formål at udpege de elever, der har udvidet behov for vejledning i form af tvivl om 
valget, manglende overblik, motivation og mod til videregående uddannelse. De udpegede elever inviteres 
aktivt til vejledning, gruppevis eller individuelt. De fleste kommer – mens ca 25% melder afbud eller bliver 
væk. Denne indsats giver god mening, da vore erfaringer viser, at disse (usikre, tvivlende, ofte 
uddannelsesfremmede, ”svage” elever) nødig udfordrer sig selv ved at opsøge vejledning. Langt de fleste af 
disse samtaler/vejledninger bidrager til at løfte elevens indsigt i sig selv , overblik over mulighederne, 
realisme, motivation. 

På erhvervsuddannelserne, herunder EUX, gennemfører vi oplæg på alle hovedforløb – så vidt det 
overhovedet kan lade sig gøre at få vores og skolens kalendere til at passe sammen. Vi har nu aftaler og 
samarbejde med alle erhvervsskoler, men aftalen med regionens største, Tech College Aalborg, er først 
kommet i stand i løbet af 2015, og en systematisk vejledning på alle hovedforløb dér forventes gennemført 
fra og med 2016. Vi har også kollektiv vejledning på visse grundforløb, især på det merkantile område. 
Vejledning på erhvervsuddannelsernes hovedforløb giver god mening. Eleverne kender typisk meget lidt til 
det videregående uddannelsessystem og deres egne muligheder. De fleste af dem er, helt naturligt, ikke 
aktuelt eller konkret interesseret. Men de er (sammenlignet med den typiske gymnasieelev) mere modne, 
lyttende og har en praktisk og bredere livsflade at relatere sig og informationerne til. Nogle få er konkret og 
aktuelt interesseret i videregående uddannelse. Mange – tror vi – bruger informationen til netop det der er 
meningen: at blive klar over, at der findes videregående uddannelsesmuligheder og at Studievalg findes, 
hvis de på et tidspunkt får brug for det. 
I Nordjylland har vi flere samarbejder og projekter, der specifikt går på at motivere flere 
erhvervsuddannede til at tage videregående uddannelse. Se afsnit 4, Eksterne samarbejder. 

Vejledningen i den åbne vejledning – butikken, kalder vi den – har i de senere år og ikke mindst i 2015, 
været præget af tungere vejledninger. I modsætning til tidligere, hvor vi havde flere henvendelser, men 
mange af dem var af lettere art, fx enkle spørgsmål til adgangskrav, optagelsesteknik eller andre tekniske 
eller regelforhold. 
Forklaringen er formentlig, at vores målgruppe i bred forstand i højere grad har vænnet sig til, at 
information finder man på nettet, optagelse foregår digitalt og det i stigende grad er accepteret at det er 
ens eget ansvar at finde oplysninger. Der kommer naturligvis fortsat henvendelser, som går på at få 
afklaret, om man har forstået dette eller hint rigtigt. Men ellers er henvendelserne nu kendetegnet ved, at 
dem der henvender sig – telefonisk, i lidt højere grad via mail og især ved personlig henvendelse – har mere 
grundlæggende mangel på viden eller (selv)indsigt, eller har mere eksistentielt betonede problemstillinger 
eller personlige udfordringer, evt diagnoser. 
Studievalgs opgave er naturligvis, og det holder vi meget klart fast i, at vejlede om valg af (videregående) 
uddannelse, og vi er klare i mælet mht at vi ikke kan håndtere folks øvrige problemer, udfordringer eller 
spørgsmål. 
Som eksempler på den type henvendelser vi har flere af, kan nævnes: 
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- Meget uafklarede, som kan være bange for at tage valget, som måske har flere års ”sabbat” bag sig. 
- Studieskiftere, som er meget opsat på at ”ramme rigtigt” næste gang. 
- Udlændinge, både flygtninge og folk som er kommet hertil med en dansk partner. 
- Urealistiske, der går efter en bestemt drømmeuddannelse 
- Faglærte, som ofte har en ”smal” plan og mangler overblik over muligheder og vilkår. 
- Unge (og voksne) som er følsomme, som hæfter sig meget ved andres forventninger 
- Folk med diagnoser, depressive eller andet – som kan indskrænke de realistiske valgmuligheder, 

eller hvor tilstanden står i vejen for et valg. 
- Gengangere, som kommer flere gange, evt som led i et vejledningsforløb… 

Der er en tydelig tendens til, at vore ”kunder” bruger Studievalg som en neutral og overbliksskabende 
vejledningsinstans i en (uddannelses)verden der er præget af, at nogen vil ”sælge” mig noget. 

I den åbne vejledning har vi i årets løb også haft besøg af grupper af flygtninge tilknyttet et kommunalt 
integrationsforløb. Der var tale om unge, især syrere, som var meget interesserede i at komme i gang med 
videregående uddannelser, og hvor vi kunne fortælle om uddannelsessystem, krav, søgning mv.  
En af de nordjyske højskoler har specialiseret sig i indslusningsforløb for flygtninge, og her har vi også et 
samarbejde om årligt at orientere og vejlede. Det må forventes at dette vil fylde mere i de kommende år. 

I årets løb har vi vejledt på kasernen for alle årets værnepligtige, på flere højskoler, på to Jobcentre. 

Blandt vore faste aktiviteter i øvrigt kan nævnes, at vi hver uge har en brevkasse eller et indlæg i Nordjyske, 
som informerer fx nye uddannelser, om grupper af beslægtede uddannelser, om et aktuelle aktiviteter, 
tilbud, frister mv., og som derved synliggør Studievalg. Vi udgiver årligt 3-4 Nyhedsbreve til hele vores 
netværk, især mhp. at vise relevante aktiviteter, konkretisere samarbejdsrelationer og sikre Studievalgs 
synlighed. 
Vi bliver jævnligt kontaktet af medierne mhp kommentarer og/eller tal, og har bla været interviewet til 
Nordjyskes uddannelsesoplæg, til UdogSe, til EVAs rapport om Det svære uddannelsesvalg, i forbindelse 
med optagelsen mv. 

 

2. Bemærkninger til talpublikation 
 

Talpublikationen fra ministeriet er yderst nyttig, ikke alene i forbindelse med denne årsrapport, men i høj 
grad også, når der er behov for at præsentere overblik og udviklingstal og –tendenser for 
samarbejdspartnere. Det kan være Region Nordjylland, gymnasier eller erhvervsskoler, videregående 
uddannelsesinstitutioner, UU og Jobcentre, samt pressen. 

NB! Det er dog problematisk, at der ikke er en tydelig forklaring til hvad tallene dækker. Vi tror i Studievalg, 
at vi godt ved, hvad ”Overgang 27 mdr” dækker over, og hvordan ”1PrioVideregåendeUdd” skal forstås. 
Men andre læsere (vore bestyrelser, moderinstitutioner, andre interessenter) gør ikke nødvendigvis. 

Overgangstal 
Overgangstallene fra gymnasium til videregående uddannelse viser en ensartet tendens på tværs af og 
uden store udsving mellem Studievalg-regionerne. I alle regioner er ændringen i overgangsfrekvens (siden 
2004) steget. Mest for 15 måneders overgangen (gennemsnit 27%) og mindre for hhv 3 måneders og 27 
måneders overgang. Det understøtter den viden SVN har fra andre kilder: Tendensen er, at 
gymnasiedimittenderne især vælger at tage ét års pause og den tendens er forstærket siden 2004. 
Der er en del forskel på gymnasietyperne. Det er især stx’erne og til dels hf’erne, der tager et-to pauseår, 
mens de erhvervsgymnasiale dimittender i højere grad er tilbøjelige til at gå i gang direkte efter dimission. 

Overgangsfrekvenserne har typisk være stabile gennem de senere år, men der er sket en stor udvikling 
siden 2004, hvor Studievalg blev etableret: overgangsfrekvenserne er steget meget, og det er sket samtidig 
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med at en større og bredere del af befolkningen har taget en gymnasial uddannelse. Der er næppe tvivl om 
at det bla. skyldes Studievalgs systematiske vejledning og italesættelse af, hvad videregående uddannelse 
er og kan føre til. 
I Nordjylland er overgangsfrekvenserne for alle tre overgangstal-år en smule højere end landstallene. 

Overgangsfrekvenserne for hf og hhx er klart lavest. Det er derfor også ift disse, at SVN har gjort særlige 
indsatser med differentieret vejledning, screening, udpegelse og aktiv invitation til individuel og gruppevis 
vejledning. Det ses da også tydeligt, at hvor det i 2004 var 48% af hf’erne og 45% af hhx’erne der var i gang 
med en videregående uddannelse efter 27 måneders, så ligger tallene de seneste år på ca 60% for hf’erne 
og godt 63% for hhx’erne. En vækst i overgangsfrekvens, der er en del større end for htx og stx, hvor tallene 
dog også er steget. 

Overgangstallene for erhvervsuddannede er små og har ikke ændret sig meget gennem de seneste år. De 
Nordjyske frekvenser svarer til landsniveauet. Erhvervsuddannede går typisk i gang med videregående 
uddannelse senere i deres livsbane – når de har været uddannet i et antal år… Så statistikken, med en 
afgrænsning på højst 27 mdr efter eksamen, er ikke egnet til at tegne et retvisende billede af de faglærtes 
overgang til videregående uddannelse. 

Sabbatår 
Studievalg Nordjylland har på baggrund af UFM’s årlige søgemønster-opgørelser 
(http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-
uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/sogemonstre-opgjort-2015/sogemonstre-efter-
ungdomsuddannelserne-2015 ) hvert år lavet analyser af overgangsfrekvenserne fra hvert gymnasium i 
regionen (Se bilag 2a og 2b: overgangsfrekvenser for hhv almene og erhvervsgymnasier). Det sker på 
baggrund af dimittendtallene, hentet fra hvert gymnasium. De viser, som man også kan se af 
talpublikationen leveret til Studievalg-centrenes årsrapporter (tabellen 1PrioDimittend), at mønstret er, at 
en andel på 25-35% søger direkte efter gymnasiet, flest tager ét års pause før optagelse, og en mindre 
andel tager to års pause. Ret få har længere pause. 

Denne pause - sabbatår – giver god mening for den enkelte, og for samfundet.  
Af dem der går direkte i gang er de fleste formentlig godt afklaret og sikre i deres valg. Men vi ser en del, 
som kommer til vejledning efter et antal måneder med baggrund i, at det var noget andet end de havde 
ventet. 
Mange af de unge er ikke afklarede med deres interesser og uddannelsesønsker mens de går i gymnasiet. 
Andre er med egne ord skoletrætte. En del har brug for at der sker noget andet (personlig udvikling) efter 
12-13 år i skole. Det er tydeligt, at de unge, der har været ude af gymnasiet nogle måneder og kommer til 
Studievalg for valgvejledning er langt mere modne, kender sig selv, har et praktisk begreb om den verden 
de fungerer i, og er tydeligt motiverede for at finde deres uddannelses- og karrierevej. Det er ikke nemt for 
alle, men deres forudsætninger er således bedre, end da de gik i gymnasiet. Og valget bliver formentlig 
mere sikkert – hvad en kommende frafaldsanalyse muligvis også vil kunne vise. 
EVA-rapporten ”Det svære uddannelsesvalg”, som kom midt i 2015, har mange rigtig gode analyser og 
pointer. Men den er præget af en forudsætning eller forventning om, at valget foretages, mens eleverne 
går i gymnasiet. Det kommer tydeligst til udtryk i pressemeddelelsen, hvor Camilla Hutters citeres for at 
sige ”Selv i 3.g er mange elever i tvivl om, hvad de vil læse efter gymnasiet…”. 
Ja, det er de, og de kender ikke sig selv godt og de kender ikke uddannelses- og karrieremulighederne godt. 
Men det hænger jo netop sammen med en tradition for, at mange elever klart forventer at skulle have et 
sabbatår (som kan blive til to), inden de skal foretage valget. Så de udsætter dybe overvejelser, til de har 
prøvet noget andet end skoleverdenen. Og efter Studievalgs opfattelse er det for mange en sund strategi, 
idet vi som sagt oplever at det oftest bliver tydeligt mere modne og ”valgparate”. 

NB. Søgemønstertallene er yderst nyttige, men ville være mere nyttige, hvis der var en tabel, renset for 
studieskiftere. Det ville også give god mening, hvis ministeriet selv indarbejdede dimittendtallene for hvert 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/sogemonstre-opgjort-2015/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2015
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/sogemonstre-opgjort-2015/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2015
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/sogemonstre-opgjort-2015/sogemonstre-efter-ungdomsuddannelserne-2015
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gymnasium og dermed kunne generere overgangsfrekvenser. Studievalg har brug for tallene til prioritering 
af vore vejledningsindsatser, og til vores samarbejde med gymnasierne. Skolerne har selv brug for tallene til 
deres interne udvikling af indsatser, hvilket bla ses af, at mange rektorer har overgangsfrekvenser til 
videregående uddannelse som en del af deres resultatkontrakter. 

Som man kan se af bilag 2a og 2b er der en tydelig tendens til at andelen, der går direkte i gang med 
videregående uddannelse efter gymnasiet, er toppet i 2013 eller 2014. Faldet der er sket herefter kan 
formentlig skyldes, at det er blevet lettere at finde et ufaglært studenterjob, end det var under 
finanskrisen. Det kan muligvis også skyldes at flere som har søgt direkte, bliver afvist (pga. højere 
adgangskvotienter), og derfor ikke optræder som optagne. 

Søgemønstre 
Af tabellen 1PrioVideregående ses det, at der er forskelle i gymnasietypernes søgemønstre. Relativt mange 
hhx’ere søger erhvervsakademiuddannelse (i Nordjylland 28%). Det giver god mening, da der findes relativt 
mange merkantile erhvervsakademiuddannelser. Samtidig er der en en stor andel af hhx’erne der er 
førstegenerations gymnasiedimittender, og mange af dem efterspørger uddannelser med et konkret, 
færdighedsrettet sigte, og gerne ikke for langvarige uddannelse – de har en instrumentel søgeadfærd. 
Der er også mange hf’ere med ikke-uddannelsesvant baggrund. Hf’ernes søgemønster er typisk mod 
uddannelses og jobområder der har med mennesker at gøre. Hvis der fandtes et større udvalg af 
erhvervsakademiuddannelser indenfor det felt, ville flere hf’ere formentlig søge dem – og flere hf’ere ville 
kunne motiveres til at søge videregående uddannelse i det hele taget. 
Unge der søger erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelser gør det typisk regionalt eller lokalt. I 
hvert fald i Nordjylland ville der formentlig være flere, der søgte videregående uddannelse, hvis en større 
vifte af disse uddannelser fandtes i regionen, og hvis der var flere valgmuligheder lokalt – dvs indenfor 40-
50 km. Relativt ofte hører vi på hf (incl VUC) og på hhx, at den unge ikke er indstillet på at flytte sig. 

Kontaktstatistikken og henvendelsestal i øvrigt 
Objektiv andel: det ses tydeligt af de forskellige centres tal, herunder Nordjyllands, at metoden er 
problematisk, i hvert fald hvis den skal give et retvisende billede af, hvad de enkelte centre ”yder”, 
sammenlignet med hinanden. (Og spørgsmålet er også, hvilken mening det giver at sammenligne, da 
centrenes regioner, demografi, institutions- og erhvervsstruktur mv er forskellige. Dette er også afspejlet i 
centrenes forskellige kontrakter): når et enkelt center eller to har meget høje tal på én aktivitetstype, 
medfører det automatisk at de øvrige centre scorer relativt lavere på den samme type.  
Studievalg Nordjylland opfylder de måltal vi har angivet i kontrakten, og frem for alt: vi når de elever og 
unge vi skal, med meningsfuld vejledning (og for ganske små midler, som de øvrige centre). 

Kommentarer i øvrigt til statistikken. Den kollektive vejledning – der er relativt mange oplæg og elever i 
1.kvt, hvor vi bla gennemfører det store vejledningsarrangement Studie- og karrieredag), og mange i 4 kvt 
(og til dels 3.), fordi vi gennemfører hovedparten af oplæggene på skolerne i efteråret, hvor det passer 
bedst ind. I 2. kvt er de fleste oplæg overstået på gymnasierne. I 1 kvt og til dels 2. (inden maj) har vi mange 
henvendelser ved træffetiderne på skolerne. 
Træffetider i ungdomsuddannelserne: I 2015 har vi i alt haft 3000 personlige samtaler (måltal 2340). Vi har i 
skoleåret 2014-15 en gennemsnitlig udnyttelse af træffetiderne på 81% (internt mål 80%). Gennemsnittet 
dækker over nogen variation. På de fleste skoler afspejler en høj udnyttelsesgrad et godt samspil mellem 
Studievalg-vejlederen og skolen, og enkelte steder er vi opmærksomme på at der skal gøres en indsats. 
Samspillet med skolerne og elevernes villighed til at opsøge træffetidsvejledningen hænger også sammen 
med, hvor stabil Studievalgs vejlederdækning på skolen er. Hvor der er/har været stor udskiftning af 
vejledere, fx pga barsel/langtidssygdom/vikardækning, falder træffetidsbenyttelsen typisk. Og netop i 2015 
har vi haft både barsel og langtidssygdom. 
Gruppevejledninger: Studievalg Nordjylland har relativt få, for den vejledningsform har vi hidtil ikke satset 
stærkt på.  
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I den åbne vejledning har vi i 2015 haft i alt godt 5300 henvendelser (måltal 5000). 61% af dem havde 
uddannelsesvalg som hovedtema, 20% havde optagelse og adgangskrav som hovedtema. Resten fordeler 
sig på SU, Supplering, Efter/videreuddannelse og SVU, spørgsmål om EUD – og Andet. 115 havde en 
afsluttet erhvervsuddannelse og skønnet ca 100 var i gang med en. 545 var i gang med en VU. Denne 
gruppe er typisk studieskiftere, men dækker også over spørgsmål om kombinations-/overgangs-
/kandidatmuligheder – som i øvrigt er vanskelige at håndtere, fordi der ikke findes information og overblik 
på tværs af institutionerne (især universiteterne). 

Med henblik på at få kontakt med og vejlede så mange som muligt af de elever, der særligt er i tvivl om 
deres valg, evt fordi de er fra familier uden tradition for videregående uddannelser, screener Studievalg 
Nordjylland alle elever på hf (også på VUC’erne) og på hhx, samt på de stx- og htx-skoler, hvor overgangen 
til videregående uddannelser er lavere end gennemsnitligt.  
I alt har vi i 2015 screenet 1521 elever, og blandt dem udvalgt og aktivt inviteret 616 elever til vejledning 
(måltallet er 616). Målet er, at der screenes på ca 2/3 af regionens skoler, svarende til ca 20 skoler. Faktisk 
har vi i 2015 screenet på 27 skoler. 

Tilgangen til gymnasierne falder i disse år for første gang længe. Det skyldes i Nordjylland især faldende 
ungdomsårgange, og forventes at fortsætte over de kommende år. Det berører gymnasierne forskelligt alt 
efter den lokale demografi. Det har i hvert fald to konsekvenser, som berører SVN. Dels vil nogle gymnasier 
blive fagligt og personalemæssigt ramt af dette i samspil med de årlige 2%-besparelser, og de skoler kan få 
færre studieretninger og faglig bredde, muligvis mindre overskud til samarbejdet med SVN – og evt øget 
indbyrdes konkurrence. I værste fald kan enkelte skoler blive nødt til at lukke, eller evt fusionere, hvilket er 
en problematisk udsigt for de skoler der ligger i yderområderne – og ikke mindst for deres målgruppe. Og 
dels kan færre klasser, hvor det bliver tilfældet, betyde at SVN’s vejledere på skolerne får lidt hårdt 
tiltrængt luft, idet man skal servicere færre klasser og elever. 

 

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

Studievalg Nordjyllands vejledere får ofte kommentarer til vores vejledning, som både kan gå på den viden 
vi formidler, men også på det procesorienterede, der sætter refleksioner i gang. Her en række citater: 

• Mundtlig citat fra mandlig underviser der var med til forældreoplæg på HHX ”Tak for et godt oplæg. Det var 
super godt” 

• Mundtligt citat fra vejleder på gymnasium: ”Se, det er der hvor du bare kan noget som jeg ikke kan. Du ved 
lige hvordan man finder oplysningerne og hvilke muligheder der er” 

• Mundtligt citat fra en kvindelig stx elev efter træffetid ”Tak for det. Det fik jeg virkeligt meget ud af. Og den 
her er mega god (sagt om vores skriv om alternativer til psykologistudiet)” 

• Sabattist, pr mail: ”Så har jeg fået søgt uddannelse. Vil bare sige tusind tak for hjælpen hele vejen igennem, 
du har simpelthen været en kæmpe hjælp, du har givet hurtige og gode svar, som jeg virkelig har kunne bruge 
til noget. Har ikke før haft en så god og engageret studievejleder, du har bestemt fortjent at få ros for dit gode 

arbejde  Husk at vise denne mail til dine kollegaer så de kan give dig et klap på skulderen fra mig ;-)” 
• Ofte kommentarer i retningen af: ”…det var dejligt at snakke med en der ved noget om det, det er helt 

anderledes end det min mor og far kan sige” (typisk efter individuelle samtaler både på skoler og i butik) 
• Efter et oplæg om VU-muligheder for chauffører og lager/logistik-folk: ”Det var du s’gu god til!” 

Evaluering af træffetider 
I skoleåret 2014-15 har alle studievalgcentrene foretaget evalueringer – med et fælles skema – blandt de 
elever, der har booket tid og deltaget i vejledning ved træffetiderne.  
Resultaterne understøtter vores egen erfaring – og ovenstående citater. Svarprocenten er desværre ikke 
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høj, men tendenserne er ret tydelige: 
På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjulpet?” er gennemsnitsscoren 3,8 (med 5 som højest på en 
skala fra 1-5). Det gælder Nordjylland og landsgennemsnittet. Langt flest piger 76% har besvaret skemaet – 
og det svarer til at flest piger opsøger vejledning. Der er ikke forskel på drenge og piger i udbyttescoren. 
De væsentligste emner i samtalerne er ”usikkerhed ift at vælge uddannelse”, ”hvad kræver det at søge ind 
på en eller flere uddannelser” samt ”hvordan jeg bedst muligt finder relevante oplysninger på Nettet”. Det 
svarer jo i høj grad til, hvad Studievalgs primære opgaver er. 
Der er i skemaet plads til fritekst i forbindelse med det centrale spørgsmål om hvor meget samtalen har 
hjulpet. Studievalg Nordjylland har foretaget et udtræk af teksterne fra dem der har svaret 1 eller 2, altså 
mest kritisk. De svarer til 9% af alle vore besvarelser. Kommentarerne er drøftet på et internt møde i 
centret, i forventning om at vi særligt kunne lære noget af de kritiske kommentarer. Det gennemgående 
billede er, at der hvor vejledte savner udbytte af vejledningen er de situationer, hvor kommunikationen er 
gået galt – hvor vejleder og vejledte ikke har forstået hinanden, eller hvor vejledte har haft forventninger, 
som vejleder ikke har kunnet opfylde. Vores drøftelse konkluderede at man skal have opmærksomhed på 
tydelig og klar kommunikation, herunder forventningsafstemning. 

Den fælles undersøgelse fortsætter i indeværende skoleår, med et let optimeret spørgeskema. 

Intern kvalitetssikring 
Studievalg Nordjylland arbejder systematisk med kvalitetssikring via videndeling. Dels formelt ved vore 
interne møder, hvor vi løbende diskuterer vejledningssituationer, ikke mindst den kollektive vejledning, og 
jævnligt tager bestemte oplæg eller vejledningsfaglige temaer op. Til den formelle del hører også årets 
vejledningsfaglige møder: Her har vi i 2015 haft fokus på relevante henvisningssteder: Center for Coaching, 
Studenterpræst-organisationen (og sidste år Studenterrådgivningen). Vi har inviteret to øvrige centre, SV 
Øst og SV MidtVest til et møde, hvor vi blev præsenteret for deres forsøg med en mere differentieret 
tilgang til den kollektive vejledning – det følges der op på ved vores revisionsdag i 2016. 
Hertil holder vi årligt en revisionsdag og et todages planlægningsseminar, hvor et relevant udviklingstema 
sættes på dagsordenen og i planlægning. I 2015 har vi især haft fokus på udvikling af gruppevejledningen.  
På det uformelle plan. Studievalg Nordjyllands vejledere er meget ude af huset, og bruger en stor del af 
arbejdstiden på egen hånd ude på gymnasier og erhvervsskoler. Det er en fast kultur og praksis i huset, at 
man drøfter oplevelser og erfaringer med vejledningen, når man kommer hjem. 

Årligt holder vi desuden et evaluerings- og samarbejdsmøde med dels gymnasiekontaktpersonerne, og med 
vore kontaktpersoner på de videregående uddannelser, lige som vi i forskellige samarbejdssituationer og 
projektsammenhænge har løbende kommunikation med begge parter. Vi får megen relevant feedback og 
udbytte ud af diskussionerne ved disse møder. 

Vi bruger også erfaringsudvekslingen og netværksmulighederne i Studievalgs tværgående erfa-grupper, fx 
om kollektiv vejledning eller om udvidet behov.  

Samlet set har vi altså et solidt grundlag for at vurdere vores vejledning og foretage den relevante justering 
eller udvikling. 

Studievalg Nordjylland står for planlægningen af det årlige Studievalg-seminar 2016 for centrene. 
Planlægningen og udviklingen er gået i gang lige efter sommerferien. Temaet er denne gang ”Det gode 
match” og tager udspring i paradigmeskiftene i uddannelsespolitikken. Vi har særligt valgt at have fokus på 
karrierelæring som et kommende fokus for Studievalgcentrenes vejledning, samt på hvor godt uddannelser 
og kompetencer i de nuværende uddannelser matcher de behov virksomheder, erhvervsliv og samfund 
måtte have. Planlægningen har medført megen læsning og undersøgelser mhp. at finde relevante tilgange 
og oplægsholdere, og har i høj grad bidraget til øget indsigt på de nævnte felter. 

 

 



8 
 

4. Eksterne samarbejder 
 
Studievalg Nordjylland har et tæt og bredt samarbejde med de nordjyske uddannelsesaktører, i 2015 med 
særligt fokus på erhvervsskolerne og de erhvervsuddannedes overgang til videregående uddannelse (se 
senere). 

 
Som altid har vi desuden været på institutionsbesøg mhp at udvikle vores kendskab til 
uddannelsesinstitutioner, uddannelser og deres studerende. I årets løb bla et møde på AU , hvor RUC 
præsenterede sig og sine uddannelser, på besøg på AU og to gange på AAU for at høre om deres 
uddannelser og nyheder; SDU har været på besøg for at fortælle om deres optagelsessystem; Det blå 
Danmark for at sætte os ind i uddannelse og job som skibsofficer og maskinmester. Desuden har vi deltaget 
i EDU-Days vedr uddannelser i udlandet, en konference i Odense om uddannelse i udlandet, i møde om 
højskolerne på Uldum Højskole, og i et seminar hos Asterisk om fremtidens kompetencer. 
 
Oplevelsesbaserede vejledningsarrangementer 
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 2015 har vi, støttet af Region Nordjylland, fået produceret tre korte videoer med studerende der er startet 
på en videregående uddannelse og 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 37%. I alt deltog 1922 nordjyder, heraf 499 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.  
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. 
NB. På begge ovenstående punkter ville Uddannelses- og Forskningsministeriets aktive engagement kunne 
styrke muligheden for at flere kunne få glæde af Studiepraktik. 
 
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. 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. 
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 2015 7800 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.  
Mange af de unge, der senere opsøger Studievalgs vejledning, referer til SK-dag (eller Studiepraktik) som et 
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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. Det er ikke holdbart i længden. 
 
Netværk 
De årlige møder med hhv gymnasie- og videregående uddannelseskontaktpersonerne, samt de tværgående 
projektplanlægningsfora, som Studievalg Nordjylland står bag, er for mange af disse de eneste tværgående 
samarbejdsfora, der er. Studievalg bidrager på denne måde til at vedligeholde og udvikle netværk og 
samarbejder på tværs af institutioner og institutionsniveauer. Region Nordjylland er en aktiv spiller og 
initiativtager på det nordjyske uddannelsesmarked. Udover at udbyde projektmidler til udvikling på 
uddannelses- og vejledningsområderne, inddrager RN også gerne Studievalg Nordjylland i mere uformelle 
sammenhænge, promovering af Studiepraktik, drøftelser om udviklingsbehov inden for specifikke områder 
mv.  
I 2015 har Studievalg Nordjylland, bla med opbakning fra Region Nordjylland været primus motor på en 
række initiativer mhp at fremme synlighed og initiativer for at få flere erhvervsuddannede til at benytte sig 
af deres videregående uddannelsesmuligheder. 
 
Erhvervsuddannelse og overgang til videregående uddannelse 
I februar planlagde vi, sammen med de nordjyske erhvervsskoler og støttet af RN, en konference om EUD i 
Vækst, der netop satte fokus på overgangsmulighederne. Målgruppen var erhvervsskolernes egne 
vejledere, Jobcentrene, UU’erne og øvrige interessenter. Der var godt 100 relevante deltagere og 
konferencen blev stærkt rost og refereret til efterfølgende. 
På konferencen præsenterede Studievalg to konkrete initiativer.  
Dels hjemmesiden (med tilhørende trykt materiale til brug på erhvervsskolerne) mereuddannelse.dk. Den 
viser videregående uddannelsesmuligheder for de enkelte erhvervsuddannelser (lige som et vist, godt skjult 
redskab på ug.dk, men i en mere overskuelig form).  
Dels har vi sammen med regionens videregående institutioner og regionens erhvervsskoler initieret og 
planlagt et brobygningskoncept for erhvervsuddannede, Studiedagen. Det går ud på at VU-institutionerne 
udbyder et antal dage årligt, hvor erhvervsskolernes hovedforløbselever kan komme på besøg og få en 
målrettet introduktion til uddannelsen, institutionen, studieformer, forventninger mv. 
Det er i 2015 gennemført to gange, med mådeligt deltagertal, men også godt indhold og udbytte. 
Konceptet skal fortsat udvikles, og det har potentialet til at blive en succes ligesom Studiepraktik. Både de 
videregående institutioner og erhvervsskolerne er med på at fortsætte.  
Igen er et sådant konkret samarbejde med til at fremme samspil og netværk mellem de deltagende parter. 
 
Et andet eksempel på et udviklingsprojekt er et større projekt, initieret af Regionen, Studievalg og UU’erne 
i samarbejde. Titlen er ”De vanskelige overgange” og 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.  
Studievalg står for to:  
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. 
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. 
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Studievalg deltager også i andre projekter, som er beskrevet i årsrapport 2014. 
 
Unge og voksne uden for uddannelsessystemet.  
Studievalg Nordjylland gør en stor indsats for at være synlige og dermed nå de borgere, som ikke er i 
uddannelsessystemet, og som vi dermed ikke kan nå direkte. Som nævnt har vi samarbejder med kasernen, 
med højskoler, med sprogskoler, hvor vi årligt får kontakt med mange. Hertil udgiver vi årligt 3-4 
nyhedsbreve, som har til formål at synliggøre os og vore vejledningstilbud for netværket i bred forstand. 
Tilsvarende har vores ugentlige indlæg i Nordjyske til formål at synliggøre Studievalg og vores 
vejledningsområde via brevkasse og artikler om videregående uddannelser, nyheder og aktuelle forhold på 
vejledningsfronten. Løbende samarbejde med erhvervsskolerne, UU’erne og Jobcentrene bidrager også til 
at vi får kontakt med flere. 
Vores Facebook-side (/studievalgnordjylland) er især målrettet sabbattister og opdateres med 
informationer, som har til formål at fastholde deres kontakt til Studievalg og uddannelsesvalget, dvs fx 
åbne vejledningsaktiviteter, ansøgningsfrister, suppleringsmuligheder mv. 
Ved disse tiltag sikrer vi os så godt som det er os muligt at vi er synlige og tilgængelige for sabbattister, 
faglærte og andre borgere, som kan have brug for vores vejledning. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet kunne imidlertid bidrage: 

NB! Der er en ”restgruppe” af unge med gymnasial eksamen, som efter et antal år ikke får taget en 
uddannelse, hverken videregående eller erhvervsuddannelse. For få år siden blev der fra centralt hold og i 
tæt samarbejde med Studievalgcentrene, gennemført en kampagne (søguddannelse.nu) for at nå denne 
gruppe med motivation og vejledning. Det kræver et relativt stort arbejde at identificere gruppen, og lader 
sig bedst gøre på nationalt plan. 

NB. Ug.dk er jo også en samarbejdspartner. Og absolut på den gode måde, og med et godt og uundværligt 
produkt. Men det er uhensigtsmæssigt, at de med meget kort varsel (et par dage) i løbet af efteråret 
lukkede ned for systemopdateringer.  Det kan gå alvorligt ud over Studievalgs vejledning, fx ved træffetider, 
hvis vi ikke kan bruge vores vigtigste redskab 

 
5. Organisation og personale 

 
Bemandingen er uændret: Studievalg Nordjylland har 8 faste vejledere, en studentermedhjælp og en ansat 
i flexjob til administrative opgaver. En af vejlederne er desuden ansvarlig for de administrative, logistiske og 
regnskabsmæssige opgaver og en er leder for centret. 
De fleste vejledere har vejlederuddannelse, er i gang med den, eller er i gang med realkompetence-
vurdering. Alle har flere års erfaring med vejledning. 
 
I 2015 har vi haft en vikar ramt af langtidssygdom, hvilket betød at centrets personale i perioder har været 
belastet af at løfte de resulterende ekstra, faste opgaver. Det lykkedes at finde en kvalificeret vikar, som 
relativt hurtigt kunne træde til.  
 
Studievalg Nordjylland er administrativt og personalemæssigt tilknyttet Aalborg Universitet, og har en 
bestyrelse bestående af fire personer der repræsenterer de videregående uddannelser og 
ungdomsuddannelserne i regionen. Vores chef gennem hele Studievalgs tid, studiechef på AAU og 
bestyrelsesformand for Studievalg Nordjylland, Preben Sørensen, gik på pension i løbet af 2015, og 
posterne er nu overtaget af AAUs nye studiechef, Lone Vestergaard. 
Studievalg Nordjylland er glade for samarbejdet med Uddannelsesministeriet, og for at de vil bruge os. Vi 
oplever at Studievalgs kompetencer og aktiviteter bliver anerkendt, og at vi får mulighed for at bidrage med 
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vores viden og målgruppekendskab i aktuelle uddannelsespolitiske sammenhænge – senest ministeriets 
kommende frafaldsanalyse. 
 

Aalborg 30. januar 2016 / Martin Rovs Hansen 


