
Uddannelses- og 
Karrierevalg

• Din karriere
• Karriereforløb
• Undersøg…
• Studiepraktik
• Tilmelding til

Workshops
• Vejledning 

1. g/1. hf
2. g/1. hf

3. g/2. hf
- efterår 3. g/ 2. hf

- forår

Valg og 
valgovervejelser

• Øvelse

• Uddannelsernes 
kendetegn

• Spørgeskema

• Vejledning

Valg af 
ansøgningsstrategi

• Supplering
• Ansøgning
• Optagelse
• Sabbat

Studievalg

• Hvem er Studievalg

• Studieretning

Besøg af Studievalg





Studiepraktik.nu

• Foregår onsdag-fredag i uge 43

• Søg flere uddannelser og uddannelsessteder! 

Tænk i alternativer!

• Info: Postkort, Studiepraktik.nu og Facebook

Du ansøger tidligst 
den 7. september og 
senest den 12. 
september. 

Du får svar
21. – 25. 
september.  
Husk at 
bekræfte din 
plads!

Fik du ikke en 
plads? Glemte du 
at søge? Søg 
venteliste 21. -
25. september. 
Søg ledig plads 
28. september -
22.oktober.

https://www.studiepraktik.nu/


Master-uddannelse

Diplom-uddannelse

Akademi-
uddannelse

Professions-
bachelor

Erhvervs-akademi

Universitets-
uddannelse

Deltid over 2 
år

Deltid over 
2-3 år

Deltid over 3 
år

3 + 2 år
Fokus på 

teori

3-4 år
Teori og 
praktik

2 år
Teori og 
praktik

Efteruddannelse Videregående udd.



Karriere



• 2-3 personer i en gruppe

• Snak om, hvad I forstår ved 

• Både jeres egen 

definition og andres

Hvad er karriere?

ordet



‘Jeg regner med, at jeg 
bliver forfremmet til 
leder næste år’

‘Min kæreste og jeg 
er efterskolelærere. 
Vi er venner med 
alle eleverne på 
Facebook. Vores 
arbejde er en    
livsform’

‘Jeg skynder 
mig hjem, når 
jeg har fri’

‘Efteruddannelse ved 
siden af jobbet? Det 
er da et privilegium. 
Min MBA forøger min 

personlige 
markedsværdi på 
arbejdsmarkedet’

‘Ud over mit arbejde vil jeg 
have tid til at træne U10 i 
håndbold, være 
skolebestyrelsesmedlem og 
hygge med mine børn, når de 
kommer fra skole.’

‘Jeg arbejder, når 
der er behov for 
det – også i 
weekenden eller i 
ferien. Det har 
jeg det fint med’

Hvad er karriere?



Din karriere?

• Samme grupper som før

• På 1 minut fortæller hver person om:

Hvilke ønsker har du til din karriere om 5-10-15 år?

• Fortæl om job og uddannelse, hvordan vil du gerne

bruge dig selv, dine faglige og 

personlige styrker og værdier?

Hvilken indflydelse vil det få på

dit liv i øvrigt?



4 karrieremønstre 
[i kombination/overlap]

EKSPERT
At blive 
dygtigere, få 
ekspertise og 
specialisere 
sig er det 
vigtigste

LINEÆR
Succes er at 
komme højt i 
hierarkiet og få 
mest mulig 
magt og ansvar

UDVIDENDE
Konstant 
udvidelse af 
viden og 
kompetencer
Skift hvert 5.-10. 
år til relateret 
arbejdsområde

EPISODISK
Projektorienteret
Mange skift i 
jobfunktioner og 
indhold, hvert 2. -4. 
år. Succes er et ‘tag 
selv bord’ af mange 
muligheder



Job og karriere

https://www.ug.dk/vaerktoej/jobcity/index_html.html


DINE JOBMULIGHEDER

Hvordan vil du gerne bruge dig selv?

Hvilke jobs kan du se dig selv i?

Hvad er spændende for dig?HJEMME:

Gå på jobindex.dk/ 
persontype – svar på 

spørgsmålene

Kig på hvad de foreslåede 
jobopslag kræver

Undersøg videre på ug.dk





www.studievalg.dk/sydjylland

http://www.studievalg.dk/sydjylland


http://www.bookstudievalgsyd.dk/


Book workshop eller samtale
på bookstudievalgsyd.dk



1. g/1. hf 2. g/1. hf

Valg og 
valgovervejelser

• Øvelse

• Uddannelsernes 
kendetegn

• Spørgeskema

• Vejledning

Studievalg

• Hvem er Studievalg

• Studieretning

Besøg af Studievalg – næste gang

Valg af ansøg-
ningsstrategi

• Optagelse
• Ansøgning
• Sabbat
• Supplering

3. g/2. hf
- forår3. g/2. hf

Uddannelses-
og karrierevalg

• Din karriere?

• Karriereforløb

• Undersøg…

• Studiepraktik

• Spørgeskema

• Vejledning


