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Referat af det årlige møde mellem gymnasie- og VUC vejledere/kontaktpersoner og Studievalg d. 2. april 

2014 

 
Velkomst 
Martin Rovs Hansen (MRH) bød velkommen til mødet. 

Tidspunktet for næste års møde blev drøftet. Det besluttes at fastholde tidspunktet til primo april. 

Næste års møde bliver den 8. april, eftermiddag. 

Studievalgs vejledning   

Oplæg ved MRH om Studievalg Nordjyllands vejledningsindsats på gymnasieskolerne. 

Brugerundersøgelse 

MRH orienterede om den landsdækkende brugerundersøgelse af Studievalg fra 2013, hvor 7000 

gymnasieelever på landsplan og 700 nordjyske gymnasieelever deltog. Generelt scorer Nordjylland over 

landsgennemsnittet. HF’erne har den laveste anvendelse, tilfredshed og udbytte. 

Herefter orienterede MRH om udnyttelse af træffetider, og hvad Studievalg gør for at komme i kontakt 

med elever med udvidet behov for vejledning. Der blev bl.a. orienteret om udvælgelse af elever på 

baggrund af screening. Desuden blev der orienteret om overgangstal fra de enkelte gymnasieskoler til 

videregående uddannelser. 

Det kommende år vil der være fokus på, at eleverne skal vælge rigtigt, tidligt for at nedbringe 

suppleringsbehovet, info om at suppleringsmuligheder (GSK) indskrænkes, professionsbachelor og 

erhvervsakademiuddannelser samt uddannelsernes jobsigte og beskæftigelsesperspektiver. 

Der blev spurgt ind til om brugerundersøgelsen giver anledning til ændringer i Studievalgs praksis. På 

baggrund af undersøgelsen overvejer Studievalg om, der skal ske ændringer i forhold til indsatsen og 

fremgangsmåden over for HF’erne. Desuden arbejder vi på en ændret indsats m.h.t. vejledning om job, 

karriere og beskæftigelsesudsigter. 

Studiepraktik 

Line Madsen Skorstengaard orienterede om Studiepraktik 2013 og Studiepraktik 2014. 

Der var i 2013 11.241 praktikanter. Der var sidste år problemer med kø på serveren ved tilmelding til 

Studiepraktik, hvilket skyldes at mange ventede med at søge om en Studiepraktikplads til sidste øjeblik. 

Eleverne opfordres derfor til at søge tidligere i år for at udgå dette.  

Der opstod i 2013 et flaskehalsproblem, da mange elever søger for snævert. Dette betød, at ikke alle fik en 

praktikplads. De opfordres derfor til at søge bredt, både geografisk og fagligt, at søge flere uddannelser – 

flere prioriteter og at søge realistisk. Der arbejdes på at synliggøre, hvilke uddannelser der har begrænset 

antal hhv. mange studiepraktik-pladser.  

Studie- og Karriere dag 

Majbritt Kortegaard (MKO) orienterede om Studie- og Karrieredag, som afvikles i samarbejde med 

Uddannelser Uden Grænser (UUG). Studievalg Nordjylland står for planlægningen og udbuddet af oplæg 
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samt al kontakten til gymnasieskolerne og VUC samt eleverne. UUG er ansvarlige for messedelen. 

Uddannelsesoplæggene er brede oplæg, som præsenterer en række beslægtede uddannelser inden for et 

interesseområde. Uddannelsesoplæggene skal ses som inspiration til, hvilke uddannelser der er inden for 

ens interessefelt. Specifik information og viden om enkeltuddannelser skal eleverne hente på messen. 

Derudover er der en række erhvervsoplæg, hvor erhvervspersoner holder oplæg om job indenfor deres 

branche, samt oplæg om at være studerende med ordblindhed, om udlandsophold, højskoleophold, livet 

som ny studerende og om SU, bolig og supplering.  

85 % af deltagerne er meget godt eller godt tilfreds med udbuddet af oplæggene. 

75 % siger at deres deltagelse vil få betydning for deres uddannelsesvalg. 

I 2015 afvikles Studie- og Karrieredag og UUG torsdag d. 22. og fredag d. 23. januar. 

Tema: Unge og stress 

Line Madsen Skorstengaard introducerede til årets tema om unge og stress. Temaet er bl.a. valgt på 

baggrund af en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der viser, at over halvdelen af 

5000 adspurgte gymnasieelever oplever at være stressede ofte eller dagligt, og at 70 % føler, at den 

stressede hverdag går ud over deres koncentration. Studievalg møder oftere og oftere elever, der allerede i 

1.g er ”stressede” over det kommende studievalg. 

Der bliver vist et filmklip fra TV Nord 

http://www.tv2nord.dk/arkiv/2014/03/16?video_id=46556&autoplay=1  

Efter introduktionen var der gruppearbejde omkring unge og stress. Gruppearbejdet foregik på baggrund af 

en række arbejdsspørgsmål og gav anledning til erfaringsudvekslinger på tværs af de repræsenterede 

uddannelsesinstitutioner. Det var vores (Studievalgs) klare opfattelse, dels at temaet var yderst relevant og 

aktuelt, og dels at det at have en relevant temadrøftelse i grupper bidrager nyttigt til netværk og udveksling 

af praksis og erfaringer. 

Efter gruppearbejdet var der en kort opsamling af væsentlige pointer: 

 Elevernes fortravlethed går udover det skriftlige arbejde i skolen og de kommer bagud med 

afleveringer 

 Lektier nedprioriteres til fordel for mange andre ting såsom fritidsarbejde, fritidsinteresser m.m. 

 For VUC’erne er det andre ting, der fylder fx familie m.m. De er glade for at klare sig igennem 

 Der er ofte tale om 12-tals piger, der er fortravlet/oplever stress 

 Drenge og piget oplever stress forskelligt 

o Piger vil leve op til alle de krav, der stilles 

o Drenge tager det, som det kommer eller er skoletrætte 

o Drenge har søvnbesvær 

 Skolernes praksis/politik på området: 

o Skema der tydeliggør elevernes opgaver 

http://www.tv2nord.dk/arkiv/2014/03/16?video_id=46556&autoplay=1
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o Forebyggelse af stress ved hjælp af lyssignalsplanche med farverne grøn, gul og rød, der 

angiver over for eleverne om den fortravlethed/stress, de oplever, er ok og forbigående 

eller om de skal være på vagt. Dette er tiltænkt for at øge bevidstgørelsen om stress. 

o Opmærksomhed overfor særlig sårbare unge ved at observere og reagere. 

 Er eleverne stresset skal de tale med vejlederene på gymnasieskolerne. 

 Det skal italesættes, at det at tage en ungdomsuddannelse kræver en indsats. At stress i perioder 

hører med til livet. 

 Oplys om vilkårene fx ved et fyraftensmøde med forældrene, hvor der oplyses, hvad der kræves af 

de unge at tage en ungdomsuddannelse. 

Minikursus 

MRH og Vita Schou (VAS) stod for årets minikursus.  

MRH orienterede om optagelsen 2013, adgangskrav, optagelsesregler, www.optagelse.dk , SU-reform og 

Uddannelsesguiden, www.ug.dk  

 Igen rekord mange ansøgere i 2013, nemlig 88.600. Der var 65.500 optagne. 

 3.gangsreglen er ophævet med virkning fra 2013 

 Fokus på at eleverne skal have øje for professionsbachelor og erhvervsakademi uddannelserne – 

også 

 Fokus på at eleverne skal vælge rigtigt – tidligt 

 Adgangskravene reguleres bl.a. for at sænke gymnasial supplerings aktiviteten 

 Der kommer pr. 1/7 2014 ændringer i reglerne om SU 

o Start på første videregående uddannelse inden for to år – SU som nu: SU til normeret tid + 

12 mdr. (til forsinkelse) 

o Hvis du starter første videregående uddannelse mere end to år efter adgangsgivende 

eksamen, kun SU til normeret tid. Dispensationsmulighed fx barsel. 

o I forhold til GSK gives der fremover kun SU til korte kurser af 4-6 ugers varighed. 

VAS orienterede om adgangskortet på ug.dk, eksempler på specifikke adgangskrav – ændringer, nyt ift. 

adgangsbegrænsning, uddannelser der ligner - tænk bredt, Studievælgeren – pjece, overbygninger til 

Erhvervsakademi og professionsbachelor, nye uddannelser og EUD (UU og E- vejledning). 

 Nogle uddannelser kræver bestemte fag på bestemte niveauer for at kunne søge om optagelse. Det 

er derfor vigtigt at vælge de rigtige fag, hvis man vil have mulighed for at søge direkte ind på en 

videregående uddannelse.  

 

 

 

http://www.optagelse.dk/
http://www.ug.dk/

