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Nyhedsbrev til ledere og medarbejdere i jobcentre – juni 2017 
På UddannelsesGuiden findes viden, vejledningsværktøjer og forslag til undervisnings- og vejledningsforløb, 

som du kan inddrage i dialogen med borgere, der skal i gang med et uddannelsesforløb. Nyhedsbrevet 

præsenterer nye tiltag på UddannelsesGuiden, digitale møder med mere.  

Indholdet af juni måneds nyhedsbrev:  

1. Bliv fortrolig med UddannelsesGuidens opbygning, digitale møder juni-september 

2. Videre som voksen - karriereskiftere 

3. Få nyhedsbrevet direkte i din mailboks 

4. Mød os på facebook og Twitter 

 
 

1. Bliv fortrolig med UddannelsesGuiden, digitale møder juni – september  
Har du brug for en kort præsentation af UddannelsesGuiden, hvor du får udpeget de dele af portalen, som i 

særlig grad er relevante i forhold til både kollektive og individuelle undervisnings- og vejledningsforløb for 

jobcentrets borgere, så klik ind på ug.dk og deltag i et digitalt præsentationsmøde.    

Indhold 

På mødet får du en introduktion til både UddannelsesGuiden og eVejledning. Du får tips og tricks til hvordan 

UddannelsesGuiden kan inddrages i samtaler og fællesmøder med jobcentrets borgere, og du kan høre, 

hvordan du kan bruge eVejledning. Undervejs kan du stille spørgsmål, og vi ser på, hvordan vi sammen bedst 

hjælper borgerne. 

Form 

Præsentationen foregår på nettet. Det eneste du skal bruge for at deltage er en computer eller en tablet, som 

har lyd og internetadgang. Mødet kræver ingen forberedelse. 

Udbytte 

Vi har fra tidligere deltagere fået feedback på bl.a. form og udbytte. En overvejende del tilkendegiver, at de 

har fået ny inspiration til, hvordan de kan bruge UddannelsesGuiden, et bedre indblik i eVejlednings tilbud, og 

at de kan anbefale den digitale mødeform til andre.  
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Datoer 

Tirsdag d. 27. juni, kl. 15-16  

Tirsdag d. 8. august, kl. 15-16 

Fredag d. 1. september, kl. 9-10 

Tirsdag d. 19. september, kl. 15-16 

Fredag d. 29. september kl. 9-10 

 Klik for tilmelding 

Vælg en dato, der passer jer 
Har I som jobcenter ønske om at få præsenteret Uddannelses- 
Guiden på en bestemt dato, så kan det også lade sig gøre. 
Send en mail til eVejledning@stil.dk med forslag til en dato. 

 

2. Videre som voksen - karriereskiftere 
Vejleder du voksne ledige, som enten ønsker at komme i gang med en uddannelse (sene studerende), bygge 

videre på den uddannelse de allerede har eller måske helt skifte karriere, så møder du sikkert en del 

spørgsmål, eksempelvis muligheder for mere uddannelse, jobmuligheder efter endt uddannelse og 

adgangskrav.    

På UddannelsesGuiden kan du finde en række artikler, som du kan inddrage i dine samtaler med ledige, der 

ønsker at skifte karriere. Se fx: 

 Overvejer du at skifte job eller branche? 

Kort oversigtsartikel med spørgsmål og emner, som karriereskiftere kan have glæde af at reflektere over.  

 Interview med karriereskiftere 

Hvordan har andre grebet deres karriereskifte an?  

 To uddannelsessystemer  

Voksne har mange uddannelsesmuligheder.  

Heltid, deltid, fjernundervisning. Indkreds de  

uddannelsestilbud, som passer bedst til den  

lediges livssituation. 

 Ny og gammel karakterskala – omregningstabel 

For voksne der har behov for at vide, hvad et  

gammelt eksamensgennemsnit fra 13-skalaen svarer  

til på 7-trinsskalaen. 

  

 

 

https://www.ug.dk/evejledning/digitale-informationsmoeder-jobcentermedarbejdere
mailto:eVejledning@stil.dk
https://www.ug.dk/evejledning/overvejer-du-skifte-job-eller-branche
https://www.ug.dk/moed-en-karriereskifter
https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelsessystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala-7-trinsskalaen
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 Hvad er voksenuddannelse? 

Ordinære uddannelser og voksenuddannelser 

 – hvad er forskellen? Og hvilken sammenhæng  

er der mellem ordinære uddannelser og voksen- 

uddannelser? 

 Voksnes adgang til uddannelse 

Nogle uddannelser og kurser er for alle,  

mens andre stiller krav til særlig uddannelses- 

baggrund og erfaring. 

 Hvor kan man som voksen få uddannelses/efter- 

uddannelsesvejledning?  

Få en oversigt overvejledningsmuligheder 

 

3. Få nyhedsbrevet direkte i din mailboks 
Som jobcentermedarbejder kan du nu få dette nyhedsbrev direkte i din mailboks.  

 Nyhedsbrev for jobcentermedarbejdere - tilmelding 
 

 

4. Mød os på facebook og Twitter 
eVejlednings facebookside gør det nemt for uddannelsessøgende at få svar på spørgsmål vedrørende valg af  

uddannelse, ansøgningsprocedurer, optagelse, SU eller andre spørgsmål, som er relateret til uddannelse, job 

og karriere. Her poster vi løbende opslag, fx op til deadline for optagelse, eller når nye digitale møder 

annonceres. 

Har du som professionel behov for at holde dig opdateret om nye tiltag på ug.dk, vejledningsfaglige nyheder, 

konferencer, åbningstider i eVejledning samt digitale møder, så mød os på Twitter    .

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/hvad-er-voksenuddannelse
https://www.ug.dk/efteruddannelse/voksne-og-adgang-til-uddannelse
https://www.ug.dk/efteruddannelse/vejledning-til-voksne
https://www.ug.dk/efteruddannelse/vejledning-til-voksne
https://www.ug.dk/medarbejdere-i-jobcentre/nyhedsbreve-jobcentermedarbejdere
https://www.facebook.com/eVejledning/
https://twitter.com/evejledning

