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Nyhedsbrev til ledere og medarbejdere i jobcentre – august 2018 
På UddannelsesGuiden finder du 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. I august kan du læse om:  

1. eVejledning udvider sine digitale vejledningstilbud 

2. Gratis webinar - introduktion til UddannelsesGuiden og eVejledning  

3. Invitation til eVejlednings årskonference 

4. Ny indgang til voksen- og efteruddannelser på UddannelsesGuiden 

1. eVejledning udvider sine digitale vejledningstilbud 
Fra 1. juli 2018 har eVejledning overtaget en række opgaver fra VEU-centrene. Centrene lukker ved årets 

udgang, som et led i trepartsaftalen fra oktober 2017. 

eVejledning har siden 2010 tilbudt digital vejledning til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. 

Som noget nyt skal eVejledning varetage VEU-centrenes vejledningsopgaver i takt med at centrene gradvist 

udfases i 2018.  

Det betyder, at voksne og virksomheder nu skal henvende sig til eVejledning, hvis de har spørgsmål til voksen-, 

efter- og videreuddannelse. Vejledningen foregår via chat, telefon og mail. Åbningstiden er dag, aften og 

weekend.  

eVejlednings tilbud 

Alle der har brug for uddannelses- og karrierevejledning kan kontakte eVejledning, der tilbyder:  

 Overblik over uddannelsessystemet: Hjælp til at få overblik over uddannelsessystemet, så relevante 

uddannelsesmuligheder kan afdækkes. 

 Hjælp til at komme i gang: Vejledning i hvordan den uddannelsessøgende kommer i gang med kurser eller 

uddannelse. 

 Inspiration til relevant efteruddannelse: Information om hvordan den uddannelsessøgende kan bygge 

videre på eksisterende uddannelse, viden og erfaringer, fx ved at få lavet en realkompetencevurdering. 

 Vejledning i økonomi og støttemuligheder: Muligheder for voksne, der vil tage en uddannelse. 

 Digitale møder: Webinars for uddannelsessøgende, vejledere og medarbejdere i jobcentre.  

 Gå til eVejledning her 

 

https://www.ug.dk/evejledning
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2. Gratis webinar - introduktion til UddannelsesGuiden og eVejledning  
Webinaret giver en kort præsentation af UddannelsesGuiden. Du får tips og tricks til hvordan 

UddannelsesGuiden kan inddrages i samtaler og fællesmøder med jobcentrets borgere. Du kan også høre, 

hvordan du kan bruge eVejledning. 

Form 

Præsentationen foregår på nettet. For at deltage skal du bruge computer eller en tablet, som har lyd og 

internetadgang. Webinaret kræver ingen forberedelse. Du kan stille spørgsmål undervejs. 

Datoer 

Fredag d. 31. august 2018, kl. 9-10.00. 

Mandag d. 24. september 2018, kl. 14.30-15.30. 

 Klik for tilmelding til webinar 

Bestil et webinar en dato, der passer jer 
Har I som jobcenter ønske om at få præsenteret UddannelsesGuiden på en bestemt dato, kan det også lade sig 
gøre.  Send en mail til eVejledning@stil.dk med forslag til en dato. 
 

3. Invitation til eVejlednings årskonference 
”Vejledning under digitale og globale omstændigheder” er overskriften for eVejlednings årskonference. 
Konferencen ser nærmere på videnssamfundets udfordringer i forhold til vejledningen. 
 
Fælles debat - samtalesaloner 
I tidligere evalueringer af årskonferencen har der været opfordringer til at skabe plads til debat og 
erfaringsudveksling. Det ønske imødekommer vi i år via samtalesaloner formiddag og eftermiddag. 
 
Formiddagens samtaleemne bliver det vejledningsmæssige potentiale i en narrativ samtaleform. Det handler 
om, hvilke livsfortællinger de unge har skabt om sig selv og hvordan samfund og kultur præger de unges 
livsfortællinger. Eftermiddagens engelsksprogede oplæg handler om vejlederrollen i en digital verden.  
 
Oplægsholdere 

 Psykolog Anna Fjeldsted: Anna Fjeldsted har udviklet en samtalepraksis, der sætter fokus på inddragelse 

af de unges erfaringer med kulturelle idéer og forventninger. Formålet er at styrke deres muligheder for at 

navigere indenfor den kultur, de selv er en del af. I oplægget giver hun indblik i den narrative samtaleform, 

som hun kalder "vi-samtaler".  

 Forsker Jaana Kettunen: Jaana Kettunen er forsker og underviser ved det finske institut for 

læringsforskning ved universitetet i Jyväskylä. Hun har især fokus på, hvilken rolle it og sociale medier kan 

spille i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. I oplægget har hun fokus på vejlederrollen i en 

digital verden. 

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig konferencen via linket herunder, senest den 3. september 2018. 
 

 Tid: D. 13. september 2018 kl. 9.30-16.00.  

 Pris kr. 995,00 + moms 

 Sted: Papirfabrikken, Hotel og Restaurantskolen i København Vigerslev Alle 18, 2500 Valby 

 Klik for tilmelding til konferencen 

https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/catalog.html?folder-id=2734313519
mailto:eVejledning@stil.dk
http://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=D3CKY8Pf2eX6buh+2QSGAQ==&ln=dk
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4. Ny indgang til Voksen- og efteruddannelser på UddannelsesGuiden 
Der er kommet en ny indgang til voksen- og efteruddannelser på UddannelsesGuiden. Det betyder, at 

voksenområdet har fået ny navigation og der er tilføjet en række nye artikler.  

Temaet ”Videre som voksen” præsenterer nu tre indgange for voksne: 

 Ufaglærte 

 Faglærte 

 Videreuddannede 

Kend uddannelsessystemet  
Temaet ”Kend uddannelsessystemet” indeholder artikler om, hvordan uddannelsessystemet er opbygget og en 

oversigt over voksenuddannelserne. Her finder du også et nyt diagram, som giver en samlet oversigt over de 

ordinære uddannelser og voksenuddannelserne.  

 

 Det danske uddannelsesdiagram 

Muligheder for mere uddannelse 
I temaet finder du også en oversigtsartikel, der i skematisk form viser mulige uddannelser ud fra den voksnes 

uddannelsesbaggrund: 

 

 Din uddannelsesbaggrund – og muligheder for mere uddannelse 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/videresomvoksen/videresomufaglaert
https://www.ug.dk/efteruddannelse/videresomvoksen/videresomfaglaert
https://www.ug.dk/efteruddannelse/videresomvoksen/videresomvidereuddannet
https://www.ug.dk/sites/default/files/det_danske_uddannelsessystem.pdf
https://www.ug.dk/efteruddannelse/din-uddannelsesbaggrund-og-muligheder-mere-uddannelse

