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SVN’s aktiviteter i det forløbne år v/ Martin Rovs Hansen 
Studievalgs kerneopgave er at vejlede om valg af videregående uddannelse og 
erhverv i de gymnasiale og øvrige ungdomsuddannelser, herunder EUX som er i 
vækst, da flere erhvervsskoler, der i det kommende skoleår starter op med EUX. 
Derudover har Studievalg den åbne vejledning, hvor alle med interesse i noget med 
videregående uddannelse kan henvende sig. 
 
På gymnasieskolerne ydes der en fælles/kollektiv vejledning for alle elever, samt 
Studie- og Karrieredag, der er for udvalgte årgange. De kollektive oplæg og Studie- 
og Karrieredag er obligatoriske at deltage i. Dermed er Studievalg meget afhængig af, 
at gymnasieskolerne bakker op omkring aktiviteterne ved at motivere til deltagelse. 
De åbne træffetider på skolerne kan bruges af især elever med udvidet behov. Her 
kan skolerne også motivere eleverne til at benytte træffetiderne ved f.eks. at hjælpe 
med at booke en træffetid, når de er i kontakt med elever, som de vurderer har behov 
for at tale med Studievalg. 
Studievalg benytter screening på udvalgte skoler og gymnasietyper for at identificere 
elever med udvidet behov. Alle afgangselever på hf og hhx samt visse stx og htx 
bliver screenet. På baggrund af screeningen bliver udvalgte elever ”indkaldt” til 
vejledning - ofte individuel vejledning, men også gruppevejledning benyttes. 
 
Meldingerne fra regeringen er, at de unge skal hurtigt igennem uddannelsessystemet. 
Det skal ske bl.a. ved, at gymnasieeleverne vælger den rette studieretning, og 
dermed ikke får behov for at supplere efter den gymnasiale uddannelse. Studievalg 
bidrager til dette ved i 1. årgang at give eleverne viden om uddannelsessystemet, 
adgangskrav og hvordan disse bliver koblet til valgfag og studieretning. I denne 
sammenhæng tænker Studievalg, at skolerne bidrager med relevante valgfags- og 
studieretningsmuligheder, vejlede realistisk om valgfag også i forhold til, at formålet 
med den gymnasiale uddannelse er en videregående uddannelse. 
 
Studievalg har vejledt 32.000 elever via kollektive oplæg. Studievalg har 1 oplæg for 
1. årgang, 1 for 2. årgang og 2-3 for 3. årgang. Derudover er 2.900 elever blevet 
vejledt ved individuel vejledning på skolerne. Og 720 elever, der er udvalgt på 
baggrund af screening, blevet vejledt. I den åbne vejledning har der været ca. 5.200 
vejledninger. 
 
Martin vidste lidt statistik på, hvordan den forventede uddannelsesadfærd 25 år efter, 
at man har afsluttet 9. kl. i grundskolen vil være og hvor mange, der 27 mdr. efter, at 
de har afsluttet deres gymnasiale uddannelse er i gang med en videregående 
uddannelse. Se tallene i slidene 
 
Det er især på hhx og hf, at der er sket en markant udvikling i overgangsfrekvens – 
og det kan vi vel bl.a. rose hinanden for i skolerne og Studievalg. 



Af disse tal kan man ikke se, hvornår de har afsluttet deres gymnasiale uddannelse.  
 
Udover kerneopgaverne på ungdomsuddannelserne indgår Studievalg i en række 
projekter, der kan være med til at udvikle Studievalgs viden indenfor området og 
finde nye metoder til vejledning. Studievalg Nordjylland indgår desuden i den 
nationale administration af Studiepraktik, men det er ikke Studievalgs arrangement. 
Det er de videregående uddannelsers arrangementer. 
 
Studievalg vejleder ikke om erhvervsuddannelse, praktikpladssøgning mm. Men mere 
hvad forskellen på at tage en videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse er. 
Hvis det er en bestemt erhvervsuddannelse henviser Studievalg til den pågældende 
uddannelse. Så henvis ikke elever til Studievalg, hvis det drejer sig om info om 
erhvervsuddannelser. 
Studievalg vejleder desuden heller ikke om uddannelse i udlandet, dvs. ikke om 
uddannelser, at finde uddannelsen, uddannelsessteder, land, optagelsesregler. 
Studievalg kan hjælpe med, hvor man kan finde informationer om mulighederne for at 
tage uddannelse i udlandet og på den baggrund kan elever / den vejledningssøgende 
selv arbejde videre. Her bruger vi især www.gribverden.dk  
 
Studiepraktik v/Line Skorstengaard 
Ved Studiepraktik i 2014 oplevede Studiepraktiksekretariatet et fald i ansøgningerne 
og det hænger måske sammen med, at der var blevet en negativ stemning omkring 
muligheden for at få en studiepraktikplads, da en del har tilkendegivet, at det ikke 
kunne betale sig at søge Studiepraktik, fordi man alligevel ikke fik en 
studiepraktikplads. Langt de fleste ansøgere får en af de pladser de har søgt.  
Det er korrekt, at der er nogen, der får afslag på en bestemt uddannelse, men 
Studiepraktik handler også om at prøve at være på en uddannelse på f.eks. 
universitetet eller en sundhedsfaglig professionsbachelor, og dermed kan man også få 
meget ud af at deltage på alternative uddannelser til de mest efterspurgte som f.eks. 
psykologi, medicin, statskundskab og jordemoder.  
Ansøgnings- og optagelseslogikken er den samme ved Studiepraktik som når man 
søger om optagelse de videregående uddannelser. 
 
På landsplan var der i alt 13.189, der søgte en Studiepraktikplads, hvilket er et fald på 
9% i forhold til 2013. Ud af dem var der 10.819, der fik en Studiepraktikplads, hvilket 
er 3,8% færre end sidste år. 
Studiepraktiksekretariatet og Studievalg ser gerne, at alle de elever, der er 
interesseret i at prøve en videregående uddannelse får denne mulighed, derfor 
opfordrer Studievalg til, at eleverne søger bredt – både geografisk og fagligt samt 
søger flere uddannelser – altså har flere prioriteter end én bestemt uddannelse og 
ikke mindst søger realistisk. Deltagerne i Studiepraktik var overvejende positiv. 94% 
er ved deres deltagelse blevet klogere på deres uddannelsesvalg, 91% har fået et 
fagligt udbytte med sig fra Studiepraktikken og 92% har et godt eller meget godt 
indtryk af Studiepraktikken. Studiepraktiksekretariatet arbejder fortsat på at få flere 

http://www.gribverden.dk/


videregående uddannelser til at deltage i arrangementet og forbedre mulighederne for 
transport i forbindelse med Studiepraktik. 
 
Kontaktpersonerne på gymnasieskolerne får et login til tilmeldingssystemet for 
Studiepraktik, hvor der bl.a. er mulighed for se, hvor mange der er tilmeldt en plads 
fra egen skole.  
 
I forbindelse med Studievalgs forberedelse af eleverne til Studiepraktik er det vigtigt 
at skolen har en klar melding om under, hvilke vilkår eleverne kan deltage i 
Studiepraktik på – får de fravær eller ej og hvis de får fravær kan det evt. god 
skrives, hvis der bliver behov for det. Samt at skolen klart bakker op om, at det er en 
god ide at eleverne deltager – de får et stort udbytte! 
 
Studie- og karrieredag v/Majbritt Kortegaard 
Studie- og karrieredag er igen i år velafviklet. Formålet med Studie- og Karrieredag er 
at deltagerne skal få inspiration til deres fremtidige uddannelsesvalg og de 
efterfølgende job- og karrieremuligheder. Går man på 2. årgang handler deltagelsen i 
Studie- og Karrieredag også om at igangsætte processen med at træffe et 
uddannelsesvalgt. Er man afgangselev på en gymnasial uddannelse er man måske lidt 
længere i denne proces og derfor kan deltagelsen i Studie- og Karrieredag have et 
større fokus på karriere- og erhvervsmuligheder. Studie- og Karrieredag kan rumme 
det hele via de oplæg som eleverne deltager i og efterfølgende muligheden for at 
besøge de enkelte stande ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser. 
 
Langt de fleste deltagere (84%) er tilfreds med udbuddet af oplæg. Det samme gør 
sig gældende i forhold til indholdet i oplæggene. Her er der nemlig 82%, der ytrer, at 
de er meget godt tilfreds eller godt tilfreds med indholdet i oplæggene. 
Deltagerne får også et godt udbytte af deres deltagelse i Studie- og Karrieredag. 
Evalueringen viser, at for 85% af deltagerne vil deres deltagelse få betydning for 
deres uddannelsesvalg. Dette kan begrundes med, at de har fået indblik i andre 
uddannelser som de vil undersøge nærmere og evt. søge ind på eller at de har fundet 
ud af, at den uddannelse de havde i tankerne ikke var noget for dem alligevel.  
 
I forbindelse med Studievalgs forberedelsesoplæg og tilmelding til Studie- og 
Karrieredag i år har oplevelsen været, at der ikke er helt det samme engagement fra 
elevernes side til at tilmelde sig oplæggene og derfor vil vi gerne appellerer til, at I på 
skolerne bakker op omkring arrangementet/dagen og er med til at motivere eleverne 
til at deltage aktivt i arrangementet, herunder hvad de kan få med sig fra dagen. 
 
Studie- og Karrieredag 2016 bliver afviklet onsdag den 27. og torsdag den 28. januar. 
 
Det kommende år v/Anette Molsgaard Larsen 
På den gymnasiale uddannelse møder eleverne/kursisterne Studievalg ved en række 
kollektive oplæg. Ved de kollektive oplæg sker der en progression, som går fra 



information over inspiration og til slut indkredsning af uddannelsesvalget. Ved de 
kollektive oplæg ønsker Studievalg at: 

• Informere – ”breaking news” ”fakta og myter” 
• Gøre eleverne selvhjulpne 
• Aktivere - skabe refleksion 
• Inspirere og sætte en valgproces i gang 
• Vejlede realistisk – fokus på beskæftigelsesmuligheder og realistiske 

muligheder for den enkelte 
• Yde vejledning så eleverne bliver i stand til at træffe et velinformeret, 

velunderbygget, realistisk og meningsfuldt valg af videregående uddannelse 
 
Ud over de kollektive oplæg har eleverne mulighed for at booke en samtale med 
Studievalg-vejlederen på skolen. Desuden yder Studievalg en særlig indsats for elever 
med udvidet behov og disse elever bliver identificeret via et screeningsskema. De 
udvalgte får enten tilbudt workshop eller individuel samtale. Studievalg Nordjylland 
indgår også i en række regionsprojekter. Fx indgår vi i et projekt, hvor der er fokus på 
drengene på HHX kommer i gang med en videregående uddannelse.   
  
Kommentar: Hvornår introducerer I (Studievalg) eleverne for en plan B.  
Svaret: Det sker løbende igennem alle oplæggene og i høj grad ved de individuelle 
samtaler. 
 
Studievalgs planlægning af aktiviteterne på ungdomsuddannelserne går i gang nu, 
hvilket betyder, at alle i de gymnasiale uddannelser vil få besøg af deres 
studievalgvejleder, hvor der bliver indgået aftaler om, hvornår de forskellige 
aktiviteter skal placeres i det kommende skoleår. 
 
Nyt om uddannelsessystemet v/Vita Schou og Martin Rovs Hansen 
Studievalg orienterede om nyheder og opmærksomhedspunkter inden for de 
videregående uddannelser, herunder nye adgangsbekendtgørelser både på 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne samt på universitetsområdet, 
overgangen fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse og 
optagelsessystemet. 
 
Hvert år godkender Uddannelsesministeriet en række nye videregående uddannelser. 
For det kommende år er der på nuværende tidspunkt kun godkendt 1 bachelor- og 1 
professionsbacheloruddannelsen samt 3 overbygningsuddannelser (2 på 
kandidatniveau og 1 på professionsbachelorniveau). Desuden vil Officersuddannelser 
fremover kræve, at man enten har en professionsbachelor, bachelor eller erfaring som 
sergent og efteruddannelse på akademiuddannelsesniveau. 
 
Desuden blev fremdriftsreformen og dimensioneringen på de videregående 
uddannelser vendt.  
 
Man kan med fordel kigge på de tilknyttede slides for at få mere viden omkring de 
nævnte punkter. 


