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Indledning
Studievalgcentrenes opgave er at tilbyde landsdækkende og institutionsuafhængig vejledning
om det samlede udbud af videregående uddannelser i hele landet, herunder fortsat uddannelse
inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Studievalg Fyns vejledningskoncept består af
et målrettet vejledningstilbud til personer med et udvidet vejledningsbehov, og et bredt
vejledningstilbud til alle med behov for vejledning om valg af videregående uddannelse og
erhverv. Vejledningen omfatter kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning til elever i alle
ungdomsuddannelser på Fyn (inkl. EUD, EUX og SOSU) samt individuel vejledning i et
vejledningscenter i Odense. Centret gennemfører kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning
på alle ungdomsuddannelser med et særskilt koncept for henholdsvis erhvervsuddannelserne
og de gymnasiale uddannelser.

1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag
I foråret 2014 offentliggjorde UFM en landsdækkende brugerundersøgelse af Studievalgcentrenes vejledningsindsats, der var gennemført af konsulentvirksomheden Moos-Bjerre.
Brugerundersøgelsen omfattede et repræsentativt udsnit af Studievalgs vejledning af afgangselever i de gymnasiale uddannelser, afgangselever fra erhvervsuddannelserne og unge og
voksne udenfor uddannelsessystemet, som havde opsøgt Studievalg for information om
videregående uddannelse og efteruddannelse. Brugerundersøgelsen omfattede ca. 24.000
personer fordelt med 23.142 elever i ungdomsuddannelserne og 731 unge og voksne udenfor
uddannelsessystemet. Brugerundersøgelsen konkluderer, at tilfredsheden med Studievalgs
vejledning generelt er høj blandt eleverne i de gymnasiale uddannelser, hvor 9 ud af 10 elever
føler sig mere afklarede om mulighederne for videregående uddannelse efter at have modtaget
Studievalgs kollektive vejledning. Blandt de voksne og unge uden for uddannelsessystemet er
tilfredsheden med Studievalgs vejledning også meget høj. Langt de fleste af de vejledte er
blevet mere afklaret om valg af videregående uddannelse. På landsplan har 90% af gymnasieeleverne deltaget i Studievalgs klasseoplæg, og helt i top er de fynske elever, der har deltaget
i 93% af de oplæg, som Studievalg Fyn har afholdt. Med de lokale briller på er det også
positivt, at Studievalg Fyn scorer højest i de 5 kategorier, som gymnasieleverne har evalueret:
•

Tilfredshed med kollektiv vejledning:
72% har i høj eller nogen grad fået brugbare informationer. Landsgennemsnittet er
63%.

•

Elevernes udbytte af kollektiv vejledning ift. videregående uddannelse:
66% er i høj eller nogen grad blevet mere afklarede. Landsgennemsnittet er 59%.

•

Elevernes udbytte af kollektiv vejledning ift. karrieremuligheder:
58% er i høj eller nogen grad blevet mere afklarede. Landsgennemsnittet er 51%.

•

Tilfredshed med udvidet vejledning:
73% har høj eller nogen grad fået brugbare informationer. Landsgennemsnittet er 67%.

•

Elevernes tilfredshed med udvidet vejledning:
73% er i høj eller nogen grad blevet mere afklarede. Landsgennemsnittet er 67%.
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Studievalgcentrenes vejledning i erhvervsuddannelserne indgår ligeledes i undersøgelsen, men
grundet færre respondenter end den kritiske stikprøvegrænse har det ikke været muligt at
opgøre tilfredshedsniveauet med statistisk sikkerhed for Studievalg Fyn. Generelt tilkendegiver
eleverne i erhvervsuddannelserne på landsplan, at de i høj eller nogen grad har fået de
informationer, der skal bruges i deres valg af videregående uddannelse. På landsplan svarer
kun 8% af eleverne at de ikke har fået relevant information.
Tilfredsheden blandt gruppen af unge og voksne uden for uddannelsessystemet, der selv har
etableret kontakt til Studievalg, er meget høj. Tæt på ingen har svaret, at de slet ikke, i
mindre grad eller hverken eller har fået informationer, de kan bruge i deres valg af
videregående uddannelse. Til gengæld har omkring 66 pct. svaret, at de i høj grad har fået
informationer, de kan bruge. Denne analyse har det ikke været muligt at opdele på de enkelte
studievalgscentre, da svarprocenten for de fleste centre ikke har været tilstrækkelig til at opnå
den ønskede stikprøvepræcision. I alt har 731 unge og voksne uden for uddannelsessystemet
deltaget og heraf har 30% fået vejledning hos Studievalg Fyn.
Kollektive oplæg
Hovedvægten var i brugerundersøgelsen lagt på Studievalgcentrenes kollektive vejledning i
ungdomsuddannelserne, og det er også den kollektive vejledning, der er hovedhjørnestenen i
Studievalg Fyns vejledningsindsats i ungdomsuddannelserne.
I løbet af januar gennemføres det kollektive oplæg ’Dit Studievalg´ for alle fynske elever i 2. g
og 1. HF. Oplægget omhandler valg af videregående uddannelse og herunder anvendelsen af
informations og vejledningsværktøjer i forbindelse med uddannelsesvalget. Formålet med
oplægget er, at størsteparten af eleverne efterfølgende selv vil være i stand til at undersøge
videregående uddannelsesmuligheder og på den baggrund - ideelt set - være i stand til at
træffe et uddannelsesvalg på et senere tidspunkt.
For 3. g og 2. HF gennemføres ligeledes i januar et oplæg ’Karrierevalg´ om videregående
uddannelser og tilhørende job. Oplægget beskriver de mange forskellige videregående
uddannelsesmuligheder på alle niveauer i det fleksible uddannelsessystem for at udvide de
unges perspektiv på valg af videregående uddannelse. I den kollektive vejledning er der gjort
en særlig stor indsats i forhold til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, hvor
Studievalg bl.a. har inddraget de gode muligheder for fortsat uddannelse i det fleksible
uddannelsessystem (og her er det aktuelt problematisk med usikkerheden omkring de mulige
overgange, idet de unge ofte vælger ”hele pakken”, og således også vælger at søge en
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse med baggrund i de videreuddannelsesmuligheder der findes på universiteterne). Oplægget indeholder beskrivelser af erhvervsmuligheder, herunder også prognoser for de fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvilket
eleverne i høj grad efterspørger. Interessen for at kunne sikre sig et job i forlængelse af en
videregående uddannelse er stadig stigende blandt eleverne, og emnet har derfor også fået en
markant plads i Studievalg Fyns oplæg - med skyldig hensyntagen til de usikkerhedsmomenter, der altid vil være tilknyttet beskæftigelsesprognoserne. Her ser Studievalg Fyn
frem til at UFM og UVM ultimo 2015 introducerer et nyt digitalt værktøj på UddannelsesGuiden,
der kan give ansøgerne kendskab til en række forskelige parametre i tilknytning til de
videregående uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet. Værktøjet vil
fremover blive introduceret til eleverne i forbindelse med Studievalg Fyns oplæg.
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I marts og april gennemfører Studievalg Fyn et oplæg ’Ansøgning og optagelse på
videregående uddannelse´ for alle afgangsklasser, hvor eleverne får forklaret optagelsessystemet og den digitale ansøgningsprocedure på optagelse.dk - suppleret med en opfordring
til at søge bredt!
I august og september indledes vejledningsaktiviteterne for alle afgangsklasser, der får et
oplæg ’Den røde tråd’ om det kommende års vejledningsaktiviteter og muligheden for at
deltage i studiepraktik. I forbindelse med oplægget besvarer eleverne en spørgeskemaundersøgelse, som Studievalg Fyn har udformet. Undersøgelsen har til formål at screene
elever med udvidet behov for vejledning i henhold til Studievalgcentrenes kategoriseringer. I
2014 besvarede ca. 2900 elever spørgeskemaet, hvilket er det højeste antal nogensinde.
Efterfølgende er elever med udvidet behov (20-25% af eleverne) blevet tilbudt en personlig
vejledning. Tidligere år har Studievalg Fyn givet elever med udvidet behov et tilbud om at
booke en træffetid til en vejledning på skolen, hvilket ikke alle har benyttet sig af. Det er
frivilligt at benytte Studievalg Fyns vejledningstilbud, men for at få så mange som muligt med
udvidet behov til at benytte vejledningstilbuddet, valgte Studievalg Fyn i 2014 at booke en
personlig vejledning på et forudbestemt tidpunkt til de pågældende elever, hvilket har øget
antallet af personlige vejledninger af elever med udvidet vejledningsbehov. Alle elever, der har
modtaget vejledningstilbuddet, har endvidere modtaget en sms om morgenen på dagen for
vejledningsaftalen, hvilket har vist sig at være en effektiv måde at få et stort fremmøde. På
enkelte skoler opsøger Studievalgs vejledere – efter aftale med skolen - eleverne i timerne
med et tilbud om personlig vejledning i henhold til elevens udvidede behov, hvilket de
pågældende elever har taget godt imod.
I forbindelse med oplægget opfordres eleverne til at deltage i et 3-dages studiepraktikforløb på
en videregående uddannelse i uge 43, hvilket mange elever vælger at gøre. I alt deltog 10.819
elever i studiepraktik i 2014 og heraf var 38% elever fra Region Syddanmark, som sammen
med Region Nordjylland er de regioner, hvor relativt flest elever deltager i studiepraktik.
Studievalg Fyn undersøger i forbindelse med studiepraktik om de elever, der i
spørgeskemaundersøgelsen har tilkendegivet at have uddannelsesfremmed baggrund eller stor
tvivl i forbindelse med valg af uddannelse, har tilmeldt sig studiepraktik. Er det ikke tilfældet
sendes en sms til eleven med en opfordring til at benytte studiepraktik til at blive mere
afklarede. Med det positive resultat at flere af de udvalgte elever efterfølgende tilmeldte sig
studiepraktik.
I september, oktober og november gennemføres oplægget ’Bliv klogere på dit studieretningsvalg’ for eleverne i 1. g og 1. HF. Formålet med oplægget er bl.a. at introducere eleverne til de
specifikke adgangskrav til videregående uddannelser forud for studieretningsvalget. I oplægget
beskrives Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter i løbet af hele gymnasieuddannelsen, så
eleverne har kendskab til det samlede vejledningstilbud fra Studievalg Fyn inkl. muligheden for
at booke en træffetid til personlig vejledning på skolen. Foruden Studievalgs egne kollektive
oplæg på skolerne har centrets vejledere deltaget i de aftenarrangementer for eleverne i 1.g
og 1. HF, som en del fynske gymnasieskoler afholder i løbet af efteråret.
Studievalg Fyns oplæg på gymnasieskolerne er differentierede i forhold til de forskellige typer
af gymnasiale uddannelser ligesom længden af oplægget kan variere fra 45 min. til 90 min.
afhængig af den enkelte skole og eleverne. Nyborg Gymnasium har en International
Baccalaureate uddannelse (IB), og her har Studievalg Fyns vejleder gennemført 2 særligt
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tilrettelagte oplæg om adgangskrav til videregående uddannelser i DK og udlandet. Et oplæg
for pre-IB (engelsksproget 1. STX) blev holdt i januar og et oplæg i september for nye IBelever, der er optaget direkte på IB uden om pre-IB. Der er derudover afholdt to
arrangementer for afgangseleverne. Et oplæg i september om muligheden for studiepraktik og
et andet om uddannelse i DK og udlandet i november. Derudover deltog Studievalg Fyns
vejleder på IB i februar i et aftenarrangement om valgfag for elever og forældre.
Midtfyns Gymnasium har en klasse med elever med Aspergers syndrom, hvor Studievalgs
vejleder i efteråret bidrog med et oplæg om SpecialPædagogiske Støttemuligheder (SPS) i
forbindelse med et aftenarrangement på skolen for eleverne i 3. g klassen med Aspergers
syndrom og deres forældre. Oplægget var et tredelt oplæg omhandlende valget af
videregående uddannelse med fokus på overblik og selvindsigt, optagelse på videregående
uddannelse med fokus på SPS og hverdagen på en videregående uddannelse med erfaringer
fra studerende, der yder støtter de nye studerende på videregående uddannelser.
På VUC i Nyborg, Middelfart og Søndersø holdes der i februar særligt tilrettelagte oplæg om
ansøgning og optagelse til videregående uddannelser for enkeltfagskursister og kursister på
pakkehold. På VUC Odense holdes der særskilte oplæg for kursisterne på det 2 årige HF-forløb,
de særlige 3 årige HF-forløb, pakkeholdskursister og enkeltfagskursister. Ordblindeholdet på
VUC i Odense fik et særligt oplæg vedrørende livet på en videregående uddannelse med SPS,
hvor der bl.a. deltog en rollemodel med dysleksi fra SDU. Holdet med ’Dansk som andetsprog’
har også fået et særligt oplæg vedrørende adgangskrav og livet på en videregående
uddannelse, hvor videofilm med rollemodeller blev anvendt. På VUC Svendborg, Glamsbjerg og
Ærø deltager enkeltfagskursister i de oplæg, som Studievalg Fyn holder for eleverne på HFforløbene.
Studie- og Karrieredag
I februar 2014 gennemførte Studievalg Fyn ’Studie- og Karrieredagene’ i Odense Congress
Center i samarbejde med messen ’Uddannelse Uden Grænser’. Studie- og Karrieredagene
forløb over 2 dage med deltagelse af næsten 7.000 fynske elever fra 2.g og 3.g samt 1. og 2.
HF. Eleverne kunne vælge mellem ca. 80 erhvervsoplæg og uddannelsesoplæg og for
afgangseleverne, var det endvidere muligt at høre bredere oplæg om bl.a. ’Uddannelse i
udlandet’, ’Højskole & sabbat’, ’Karriereplanlægning’, ’Fremtidens arbejdsmarked’, ’Livet på SU’
og ’Livet som studerende’.
Eleverne havde mulighed for efterfølgende at evaluere udbyttet af de fynske Studie- og
Karrieredage. 1220 deltog i evalueringen, som viste at:
•
•

81% havde et godt eller meget godt indtryk af oplæggene
82% havde et godt eller meget godt samlet indtryk af Studie- og Karrieredagene/UUG

Gruppevejledning
Centrets vejledere har i løbet af 2014 afholdt gruppevejledninger i de gymnasiale uddannelser
m.v. med 5-40 deltagere. Gruppevejledningerne har som temaer haft valg af videregående,
uddannelse, kvote 2 ansøgning og specialpædagogiske støttemuligheder. Centret har gode
erfaringer med gruppevejledning men kan konstatere at gruppevejledning ikke er et middel til
at reducere omfanget af den personlige vejledning, idet mange af deltagere i
gruppevejledningen efterfølgende opsøger personlig vejledning.
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Individuelle vejledningsaktiviteter
Studievalg Fyn har et online bookingsystem på centrets hjemmeside, som eleverne i de
gymnasiale uddannelser anvender til at booke en træffetid til personlig vejledning på egen
skole. Der tilbydes træffetider på alle gymnasieskoler på Fyn og de fleste af centrets
træffetider er åbne træffetider, hvor alle elever kan booke en tid, mens den øvrige andel af
træffetiderne er lukkede og forbeholdt elever med udvidede behov. Stort set alle udbudte
træffetider på skolerne bliver booket, og der er ofte ventelister til personlig vejledning på
skolerne.
Studievalg Fyn flyttede i 2013 til nye lokaler på 1. sal i Studenterhuset i centrum af Odense.
Her finder vejledningssøgende fortsat i stort omfang frem til centrets vejledere (der er altid
min. 2 vejledere til stede i centrets åbningstid) med en meget bred vifte af spørgsmål og
overvejelser.
Centrets vejledningssøgende er i stigende omfang henvist fra kommuner og jobcentre ligesom
uddannelsesinstitutionernes vejledere også henviser til Studievalg Fyn i forbindelse med
henvendelser, som er udenfor uddannelsesinstitutionens egne uddannelsesområder. Ikke alle
henvisningerne er lige relevante i forbindelse med vejledning om valg af videregåede
uddannelse, og centret søger derfor løbende om at oplyse relevante instanser om de
vejledningsydelser som Studievalg Fyn kan tilbyde.
Vejledningen i erhvervsuddannelserne
Studievalg har holdt oplæg for - og gennemført personlig vejledning af - elever på alle fynske
erhvervsuddannelsesinstitutioner. På de merkantile erhvervsuddannelser (Tietgen, Tietgen
Nyborg, Vestfyns Handelsskole og Svendborg Erhvervsskole) holdes oplæggene i slutningen af
HG-skoleforløbet. På Kold College og Syddansk Erhvervsskole holdes oplæggene for elever på
hovedforløbene, hvor der samles elever fra 2-3 hovedforløb til hver enkelt Studievalg oplæg.
Studievalgs oplæg beskriver de forskellige videregående uddannelsesmuligheder på grundlag
af
en
erhvervsuddannelse
i
såvel
det
ordinære
uddannelsessystem
som
i
videreuddannelsessystemet for voksne. Oplægget indeholder en grundig gennemgang af de
økonomiske muligheder i SU systemet. I oplægget fremhæves, at det er muligt at råde over
10.000 kr. pr. måneder på grundlag af SU og erhvervsarbejde, for hermed at nuancere den
udbredte opfattelse blandt eleverne på erhvervsuddannelserne af, at det af økonomiske
årsager er umuligt at studere. Oplægget indeholder korte 3-4 min. videofilm med EUD
rollemodeller, der selv har afsluttet en erhvervsuddannelse og som efterfølgende er påbegyndt
en videregående uddannelse. Hermed anskueliggøres overgangen fra en erhvervsuddannelse
og til videregående uddannelse og de overvejelser og muligheder det indbefatter.
Rollemodelfilmene anvendes i alle oplæg på erhvervsuddannelserne, og eleverne har generelt
udtrykt tilfredshed med rollemodelfilmene, som er gode og illustrative. Studievalgs oplæg
tager udgangspunkt i den uddannelsessituation, eleverne befinder sig i, med stor respekt for
elevernes uddannelsesvalg og ønske om at få adgang til det faglærte arbejdsmarked.
Oplægget har derfor overordnet til formål at fungere som en øjenåbner og for at give eleverne
kendskab til det vejledningstilbud, som Studievalg udgør, når/hvis eleverne på et tidspunkt
ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse.
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EUX
I august gennemførte 3 elever (ud af 20 startende) på Syddansk Erhvervsskole en EUX
uddannelse, som de første på Fyn. Studievalg Fyn har, efter aftale med Syddansk
Erhvervsskole, afventet en større volumen, før vejledningen på EUX uddannelsesområdet blev
indledt. I juni mødtes repræsentanter fra Studievalg Fyn med en underviser og elev fra EUX
uddannelsen for sammen at etablere grundlaget for Studievalgs oplæg i løbet af EUX
uddannelsen. Efterfølgende udformede Studievalg Fyn to specifikke oplæg for EUX eleverne på
niveau med henholdsvis 2. HTX (2.-3. årgang på EUX) og 3. HTX (4.-5. årgang på EUX). Første
oplæg blev afholdt i oktober med deltagelse af 10 EUX elever. Oplægget varede 1 time
efterfulgt af personlig vejledning af EUX eleverne. Oplægget orienterer om de efterfølgende
videregående uddannelser, som EUX kan give adgang til. På UddannelsesGuiden findes et
’Adgangskort’, der er en funktion som viser hvilke videregående uddannelser STX, HF, HHX og
HTX (inkl. valgfag) kan give adgang til at søge optagelse til. Her er det oplagt at
’Adgangskortet’ suppleres med en tilsvarende oversigt for EUX uddannelsen, som vil kunne
inspirere EUX eleverne – og virke motiverende for at gennemføre uddannelsen. Studievalg Fyn
tog
derfor
i
september
kontakt
til
de
ansvarlige
for
UddannelsesGuiden
i
Undervisningsministeriet, som tilkendegav at mulighederne ville blive undersøgt.
Alle EUX elever inviteres til at deltage i Studie- og Karrieredagene, og EUX har i lighed med de
gymnasiale uddannelser fået eget tilmeldingsmodul.
I 2015 er der planlagt oplæg for alle EUX elever på Syddansk Erhvervsskole, og der afholdes
primo 2015 møder med ledelsen af de nye merkantile EUX uddannelser og med
repræsentanter fra alle øvrige EUX uddannelsesinstitutioner for i samarbejde at videreudvikle
konceptet for Studievalg Fyns oplæg for EUX-eleverne.
SOSU
Studievalg Fyn har også holdt oplæg både forår og efterår for SOSU elever på Social og
Sundhedsskolerne i Odense, Svendborg og Middelfart. Oplæggene blev i alle tilfælde suppleret
af oplæg ved rollemodeller i form af studerende fra (relevante) videregående uddannelser,
som selv havde en SOSU uddannelsesbaggrund. Både elever og vejledere på SOSU
uddannelserne har tilkendegivet, at oplæggene er inspirerende og helt konkret har bevirket, at
flere SOSU elever efterfølgende er interesserede i at fortsætte på en videregående uddannelse.
Udvidet behov
De mange vejledningssøgende som Studievalg Fyn vejleder i gymnasierne, på
erhvervsuddannelserne og i Studievalgcentret har vidt forskellige forudsætninger. Centrets
vejledere holder sig løbende opdaterede gennem efter- og videreuddannelse og ved at deltage
i besøgsdage på uddannelsesinstitutionerne. For at forøge viden om centrets primære
målgruppe - og de udvidede behov for vejledning som findes hos mange unge
vejledningssøgende - har vejledere fra centret i 2014 deltaget i forskellige kurser, konferencer
og inspirationsdage om ungdomskulturer, diagnosticerede unge (Aspergers, ADHD, Tourette
m.v.), stressede unge og sårbare unge.
Studievalg Fyn arbejder kontinuerligt med kvalitetsudvikling af vejledningen af personer med
udvidet behov. Arbejdet foregår primært i regi af Studievalgcentrenes fælles erfa-gruppe for
vejledning af personer med udvidet behov for vejledning om valg af videregående uddannelse

7

og erhverv. Erfa-gruppen har i efteråret foretaget en udvidelse af kategorierne for udvidet
behov, hvilket betyder, at der i Studievalgcentrene fremover opereres med i alt 7 kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uddannelsesfremmed baggrund (mønsterbrydere)
Utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger
Urealistiske forventninger
Handlingslammende tvivl
Funktionsnedsættelse
Udenlandsk uddannelsesbaggrund
Sociale forhold

Internt i centret
Studievalg Fyn ansatte pr. 1. januar en ny vejleder, som indledningsvis gennemgik centrets 2
måneders introprogram. Aktiviteterne i introprogrammet omfatter alle vejledningsopgaver og –
typer, og det tilvejebringer den grundlæggende viden for at løse opgaverne både i
ungdomsuddannelserne og i vejledningscentret. Introprogrammet er løbende blevet fulgt op
af relevante supplereringer.
I løbet af 2014 har centret haft 3 ”Faglige Frikvarterer”, som er 1-2 timers møder, hvor
aktuelle vejledningsemner og udfordringer adresseres:
•
•
•

Hvorfor sakker drengene bagud i uddannelsessystemet?
Vejledning om uddannelse i udlandet
Kan vi bruge teorien om ”risikosamfundet”? Skal vi oftere tage nej-hatten på i
vejledningen? (med udgangspunkt i Svend Brinkmanns bog ’Stå fast”)

I august afholdte centret et internt 1-dages seminar, der inkluderede en workshop med
chefpsykolog Marianne Schøler, UngLiv Centret, med fokus på vejledning af unge med
udvidede behov og store personlige udfordringer.
I december fik alle centrets ansatte et 1-dags kursus i førstehjælp, der blev gennemført af en
konsulent fra Beredskabsforbundets Uddannelsescenter.

8

2. Bemærkninger til landsdækkende Studievalg talpublikation
Studievalg Fyn registrerer alle vejledningsaktiviteter og fører statistik for individuel vejledning,
gruppevejledning og kollektive vejledningsaktiviteter. Studievalg Fyn efterlever alle aftaler i
kontrakten med UFM i forhold til antal afholdte kollektive, gruppe- og individuelle
vejledningsaktiviteter i ungdomsuddannelserne. Studievalg Fyns vejledere har i 2014
gennemført en lang række vejledningsaktiviteter både i centret og i ungdomsuddannelserne
(de gymnasiale uddannelser, voksenuddannelsescentre og erhvervsuddannelser):
•

I alt 9.352 individuelle vejledninger
3.253 personlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne
2.366 personlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne
480 telefoniske vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne
723 telefoniske vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne
1.742 skriftlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne
788 skriftlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne

•

I alt 79 gruppevejledninger med deltagelse af 584 elever

•

I alt 466 informationsarrangementer med deltagelse af 26.117 elever

Studievalg Fyn har haft en samlet stigning på ca. 10% i antallet af individuelle vejledninger.
De individuelle vejledninger er fordelt med 60% i ungdomsuddannelserne (både de gymnasiale
uddannelser og erhvervsuddannelserne) og 40% i centret i Odense.
Stigningen i de personlige og telefoniske vejledninger er beskeden, og det er derfor en stigning
på hele 70% i antallet af mailhenvendelser til Studievalg Fyn, der er den primære årsag.
Stigningen i antallet af skriftlige henvendelser er bemærkelsesværdig, når der medtænkes de
mange øvrige muligheder, der findes for digital vejledning. Stigningen forekommer i høj grad
for eleverne i ungdomsuddannelserne, der undervejs i uddannelsesforløbet retter skriftlig
henvendelse til Studievalg. Det foregår ofte - og oftere - via sms direkte til den
Studievalgvejleder, der er tilknyttet den vejledningssøgendes egen ungdomsuddannelse, og
det er sandsynligvis udtryk for, at den vejledningssøgende har fået et godt kendskab til
Studievalg Fyns vejleder, og derfor umiddelbart foretrækker at rette henvendelsen til
Studievalg.
I forhold til antallet af informationsarrangementer har der været en stigning på 11% med en
tilsvarende stigning i deltagerantallet på 11%. Stigningen på dette område kan primært
henregnes til den generelle stigning i antallet af gymnasieklasser og -elever. Antallet af
gruppevejledninger er uændret i forhold til tidligere år.
Studievalg Fyn er meget tilfreds med, at et stort antal elever i ungdomsuddannelserne og
vejledningssøgende i centret ønsker at benytte Studievalg Fyns individuelle vejledningstilbud.
Med et samlet antal individuelle vejledningsaktiviteter på 9.353 – svarende til at hver vejleder
hos Studievalg Fyn i gennemsnit har haft ca. 1.500 vejledninger i 2014 foruden de mange
gruppevejledninger og kollektive oplæg – er centrets kapacitet udnyttet fuldt ud, og der er
ikke mulighed for yderligere at øge omfanget af vejledningsaktiviteter.
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Overgangsfrekvenser på Fyn
Statistik og Analyseafdelingen i UFM overtog i 2013 opgaven med at bearbejde de årlige
ansøger- og optagelsestal. Tallene opgøres nu pr. 1.oktober, og det betyder, at tallene er
renset for de ansøgere, der efterfølgende takkede nej til deres tilbud om studieplads. Samtidig
har tallene også de ansøgere med, der er blevet optaget på en ledig plads i ”2. runde optaget”.
Opgørelsen nedenfor viser, at der kontinuerligt er sket en – stor – stigning i antallet af optagne
til de videregående uddannelser med en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn.

År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Optagne fynske elever ex. standby
1.978
2.615
3.111
3.687
4.198
4.328
4.777

Optagelsestallene omfatter alene fynske elever, der har afsluttet en hel gymnasial uddannelse.
Herudover optages også fynske elever, som ikke har en fuld afsluttet gymnasial uddannelse,
men som optages på grundlag af en Hf-fagpakke, Hf-enkeltfag eller en afsluttet
erhvervsuddannelse. Det faktiske optagelsestal er derfor reelt lidt højere.
Fra 2008 til 2014 er der sket en stigning i antallet af optagne på videregående uddannelse af
elever med en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn på ikke mindre end 141%. Stigningen i
antallet af optagne er størst på universitetsuddannelserne, men også erhvervsakademierne og
professionsbachelor har oplevet en markant stigning i perioden. Et øget uddannelsesudbud er
en væsentlig forklaring på stigningen i antallet af optagne, ligesom Studievalgs professionelle
vejledningsindsats givetvis også haft en stor effekt på den markante fremgang i
optagelsestallene ved bl.a. at have medført et mere realistisk ansøgningsmønster.Tendensen
på Fyn afspejler den landsdækkende udvikling med en stigning i optaget til de videregående
uddannelser på 57% i perioden fra 2008 til 2014 (40.897 optagne ex. standby i 2008 og
64.393 ex. standby i 2014).
Interessen for at uddanne sig har således aldrig været større, og den nationale målsætning om
at 60% skal gennemføre en videregående uddannelse vil blive opnået, viser den profilmodel
for årgang 2013 som UFM offentliggjorde i efteråret 2014. Her forventes 62% af 2013
årgangen at gennemføre en videregående uddannelse. I den sammenhæng er det dog
bekymrende, at drengene halter mere og mere efter pigerne, og det betyder, at der - også
vejledningsmæssigt - må gøres en særlig indsats for at få flere drenge optaget på en
videregående uddannelse.
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Elevantal
Indenfor de seneste 10 år har de gymnasiale uddannelser på Fyn haft en stigning på 40% i
antallet af fynske elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.689

2.751

2.856

2.809

2.724

3.051

3.192

3.390

3.640

3.741

I forhold til den anførte markante stigning i antallet af optagne på en videregående uddannelse
med en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn, er en del af forklaringen derfor også, at der i
perioden har været tale om et stigende antal elever, der er kvalificerede til at søge optagelse
på en videregående uddannelse. Oversigten over antallet af elever med en fuldført gymnasial
uddannelse kan suppleres med en oversigt over tilgangen til de gymnasiale uddannelser, som
viser, at der indenfor de seneste 10 år har været en stigning på 26% i antallet af unge, der har
påbegyndt en gymnasial uddannelse på Fyn.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.611

3.287

3.534

3.582

3.835

3.719

4.542

4.501

4.542

4.560

På erhvervsuddannelsesområdet har der i den tilsvarende 10 års periode været en mere
beskeden stigning på 8 % i antallet der påbegynder, og en tilbagegang på 2% i antallet der
gennemfører en erhvervsuddannelse. Her er det til gengæld positivt at der er sket en stigning
fra 5% til 7% i andelen af elever der 2 år efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse er
påbegyndt en videregående uddannelse og en stigning fra 3% til 5%, der er påbegyndt en
videregående uddannelse 1 år efter at have afsluttet en erhvervsuddannelse.
Hurtigere i gang med videregående uddannelse
I tilknytning til kvalitetssikringen af Studievalgcentrenes vejledningsindsats opgøres hvornår
elever, der har afsluttet en adgangsgivende ungdomsuddannelse, påbegynder en videregående
uddannelse. Opgørelserne foretages 3, 15 og 27 måneder efter afslutningen af en ungdomsuddannelse. Målsætningen er her, at flere skal påbegynde en videregående uddannelse
hurtigere end det før har været tilfældet. På landsplan er der sket en meget positiv udvikling,
hvilket også er tilfældet regionalt.
På Fyn vælger flere og flere unge at begynde på en videregående uddannelse tidligere end det
før har været tilfældet. I 2004 påbegyndte 17% af eleverne en videregående uddannelse
direkte efter en afsluttet gymnasial uddannelse, mens det i 2013 er steget til 25%. Tilsvarende
er der i perioden sket en stigning fra 1% til 2% i antallet af elever fra de fynske
erhvervsuddannelserne, der påbegynder en videregående uddannelse i forlængelse af en
afsluttet erhvervsuddannelse.

Overgang 3 mdr. efter afslutning
Gymnasiale uddannelser
Erhvervsuddannelser, hovedforløb

2004
17%

2009
18%

2010
20%

2011
22%

2012
25%

2013
25%

1%

2%

2%

2%

2%

2%
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15 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen er 57% af eleverne påbegyndt en
videregående uddannelse, mens det kun var 44% i 2004. Antallet af elever fra de fynske
erhvervsuddannelser, der er påbegyndt en videregående uddannelse 15 måneder efter
afslutningen af en erhvervsuddannelse er i den tilsvarende periode steget fra 3% til 5%.

Overgang 15 mdr. efter afslutning

2004

2009

2010

2011

2012

Gymnasiale uddannelser

44%

52%

56%

57%

57%

3%

5%

5%

5%

5%

Erhvervsuddannelser

27 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen er 75% af eleverne påbegyndt en
videregående uddannelse, mens det tilsvarende var 61% i 2004. Antallet af elever fra de
fynske erhvervsuddannelser, der er påbegyndt en videregående uddannelse 27 måneder efter
afslutningen af en erhvervsuddannelse er i den tilsvarende periode steget fra 5% til 7%.

Overgang 27 mdr. efter afslutning

2004

2009

2010

2011

Gymnasiale uddannelser

61%

74%

76%

75%

5%

8%

8%

7%

Erhvervsuddannelser
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3. Studievalgs egen kvalitetssikring og –udvikling, herunder evt. videreudvikling
baggrund af de indhøstede erfaringer, samt beskrivelse af hvordan brugerne
inddrages med henblik på brugerorienteret videreudvikling.
På et overordnet plan foregår Studievalgs kvalitetssikring ved hjælp af landsdækkende
brugerundersøgelser i gymnasieskolerne hvert andet år suppleret med gennemførelse af lokale
brugeru’ndersøgelser ligeledes hvert andet år. Fra sensommeren 2014 og frem har Studievalg
Fyn gennemført en omfattende brugerundersøgelse af den individuelle vejledning på skolerne.
Undersøgelsen er udformet i samarbejde med de øvrige studievalgcentre i landet. Data blev
indsamlet via centrenes elektroniske bookingsystem, der i forlængelse af en personlig
vejledningssamtale, automatisk har sendt en mail med et link til et elektronisk spørgeskema til
de elever, der har deltaget i en vejledningssamtale. De indsamlede data er blevet behandlet
både i de enkelte centre såvel som landsdækkende.
Hvor meget har samtalen hjulpet?
Vi oplever, at gymnasieeleverne overordnet er tilfredse med den hjælp de har modtaget under
vejledningssamtalen. På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjulpet?” ender gennemsnittet
af respondenternes samlede vurdering på landsplan på 3,7 på en skala fra 1-5 hvor 5 point
betyder, at eleverne følger sig meget hjulpet af samtalen og 1 betyder, at eleverne føler sig
hjulpet i mindre grad. Vurderingen fra de deltagende elever fra Fyn var i gennemsnit 4,1. På
landsplan er den hyppigst valgte svarkategori 4, som hele 35 % af respondenterne har svaret,
mens kun 4 % har benyttet svarkategori 1.

Hvor meget har samtalen hjulpet? (spg. 7)
300

Antal besvarelser

250
200
150
100
50
0
Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Gennemsnit 3,7
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Svarprocenten var 21% for de fynske elever, der havde modtaget vejledning, og den
gennemsnitlige svarprocent for de syv studievalgcentre var 15%. Eleverne har enten selv
opsøgt vejledning, eller de er blevet inviteret til en vejledningssamtale. De elever, der selv har
opsøgt vejledning af Studievalg Fyns vejleder angiver, at de føler sig en smule mere hjulpet
(4,2 point) end de elever, der er inviteret (3,8).
På landsplan er kønsfordelingen ved de individuelle træffetider således, at ca. 75% af de
vejledte er piger og 25% drenge. Studievalg Fyn ligger meget tæt på gennemsnittet med 73%
piger og 27% drenge. Selvom der er stor forskel på antallet af drenge og piger, der søger
vejledning om videregående uddannelse i gymnasiet, så er der ikke forskel på de emner, der
søges vejledning om. Den hyppigst forekommende henvendelsestype er både for drengene og
pigerne ”min usikkerhed i forhold til at vælge uddannelse”. Næst efter denne type henvendelse
er det hhv. ”hvad kræver det at søge ind på én eller flere uddannelser” og ”hvordan finder jeg
bedst muligt relevante oplysninger på nettet ift. mit valg af uddannelse”, som de
vejledningsøgende spørger til. Elevernes tilkendegivelser anvendes i forbindelse med at
tilrettelægge efter- og videreuddannelse til centrets vejledere.
I forhold til centers kollektive vejledningsaktiviteter i ungdomsuddannelserne kvalitetssikres
indsatsen bl.a. ved, at den samme vejleder hos Studievalg Fyn medvirker i udformningen af
samtlige kollektive oplæg for herved at sikre sammenhæng og progression i de kollektive
vejledningsarrangementer, som centret gennemfører. Efter hver ”runde” med oplæg på
skolerne foretages en grundig intern evaluering med deltagelse af alle vejledere og
centerlederen, hvor elevernes reaktioner på de enkelte oplæg indgår i den videreudvikling af
de enkelte oplæg, som altid foretages i forlængelse af hver enkelt oplægsrunde på skolerne.
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4. Eksterne samarbejder
Studievalg Fyn har et bredt netværk og samarbejder med en lang række interessenter med
relation til vejledningsområdet både regionalt og nationalt.
Samarbejdet med ungdomsuddannelserne
Studievalg Fyn er meget tilfreds med samarbejdet med de gymnasiale uddannelsers ledelse,
kontaktpersoner og vejledere. På alle de gymnasiale uddannelser på Fyn møder Studievalg
Fyns vejledere anerkendelse for vejledningsindsatsen, og der er stor imødekommenhed med
hensyn til at integrere Studievalgs vejledere i skolernes vejledningstilbud til eleverne. En gang
årligt afholdes et samarbejdsmøde med centrets kontaktperson på skolen, og her evalueres og
aftales centrets vejledningsaktiviteter på hver enkelt skole.
På erhvervsuddannelserne har reformen af uddannelserne og optagelseskriterierne af naturlige
årsager været i fokus i 2014 og herunder elevernes kommende muligheder for efterfølgende at
fortsætte uddannelsesforløbet på en videregående uddannelse. Studievalg Fyn gør en stor
indsats for at navigere vores vejledningsarrangementer på plads sammen med skolernes
øvrige aktiviteter, hvilket i stor udstrækning er lykkes i 2014. Samarbejdet med
erhvervsskolerne er generelt tilfredsstillende men graden af samarbejde er varierende. På
Syddansk Erhvervsskole lykkes det i foråret 2014 - efter en årrække med et mere ujævnt
samarbejde - at få tilknyttet en fast kontaktperson til at varetage den interne planlægning og
koordinering af Studievalgs oplæg på de enkelte hovedforløb. Den meget kompetente
kontaktperson på SDE bevirkede, at der er i efteråret 2014 er gennemført 10 oplæg på SDE
således at elever på alle hovedforløb, der er adgangsgivende til videregående uddannelse, har
fået et oplæg af Studievalg Fyn.
Studievalgs centerleder har i august holdt et evalueringsmøde med ledelsen og vejledere fra
Social og Sundhedsskolerne i Odense, Svendborg og Middelfart. Alle parter er meget tilfredse
med indsatsen, som fortsætter med en model på alle 3 SOSU skoler med oplæg efterfulgt af
individuel vejledning både forår og efterår.
Samarbejde med de videregående uddannelser i regionen og nationalt
Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland gennemfører i fællesskab faste halvårlige møder med
alle vejlederne fra de videregående uddannelser i Region Syddanmark. I 2014 blev der afholdt
2 møder med deltagelse af ca. 40 vejlederene fra ved de videregående uddannelser i hvert af
møderne. Studievalg Fyn deltog også i det årlige møde med repræsentanter fra de
videregående uddannelsesinstitutioner i hele landet og Studievalg, som Copenhagen Business
School var vært for i 2014. Foruden faste møder med de videregående uddannelser
gennemfører Studievalg Fyn 3-4 gange årligt besøg på videregående uddannelsesinstitutioner.
Samarbejde med GSK koordinator
Studievalg Fyn har et meget velfungerende samarbejde med den regionale GS-koordinator,
som løbende orienterer centret om de aktuelle tilmeldinger til suppleringskurserne og
nyoprettede suppleringsmuligheder m.v. Studievalg Fyn er også repræsenteret i den regionale
følgegruppe til GSK-ordningen.
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Samarbejde med de fynske UU
På Fyn har der lige siden vejledersreformens gennemførelse været et tæt og udbytterigt
samarbejde mellem de fynske UU centre og Studievalg Fyn. Centerlederne gennemfører hvert
år 2-3 møder, hvor samarbejdet mellem UU og Studievalg drøftes og hvor der gensidigt
orienteres om de aktuelle vejledningstiltag og –udfordringer for målgrupperne.
I juni deltog Studievalg Fyns og Studievalg Sydjyllands centerledere i et møde med UU
centerlederne fra UU centrene i Region Syddanmark. På mødet blev det fremtidige samarbejde
drøftet og det blev besluttet at centerlederne fra Studievalg og UU i region Syddanmark vil
mødes 1 gang årligt.
I december gennemførte Studievalg Fyn det årlige møde med de fynske UU-vejledere fra de 3
UU-centre på Fyn. På mødet blev der sat fokus på kollektive oplæg og overgang fra
erhvervsuddannelse til videregående uddannelse.
Samarbejde med -Vejledning
Studievalg Fyns centerleder repræsenterer Studievalgcentrene i det samarbejdsforum, som er
tilknyttet e-Vejledningscentret. Der har ingen møder været afholdt i 2014.
I en moderne digital verden kan det godt undre lidt, at elektronisk vejledning er udskilt og
foregår i et særligt kontor. Studievalg Fyn så gerne, at den digitale vejledning igen (Studievalg
Fyn tilbød med stor succes chatvejledning via MSN i perioden 2006-2010) blev en integreret
del af Studievalgcentrenes vejledning.
Samarbejde med højskolerne
Folkehøjskolernes Forening gennemfører hvert år dialogmøder med repræsentanter fra
Studievalg og de videregående uddannelser. I 2014 deltog en vejleder fra Studievalg Fyn i
arbejdet i den ideudviklings- og planlægningsgruppe, som blev nedsat forud for møderne.
Samarbejde med Sciencebrobygningsnetværk og Ungdomspædagogisk netværk
En vejleder fra centret er medlem af Ungdomspædagogisk netværk, der er et initiativ med
udspring i University College Lillebælt, som har samlet et netværk for ressourcepersoner på
vejlednings- og ungdomsområdet. En vejleder fra centret er medlem af et landsdækkende
sciencebrobygningsnetværk. Formålet med netværket er at skabe systematisk videndeling,
koordinering og udvikling af tiltag indenfor brobygningsaktiviteter mellem gymnasiale
ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX og EUX) og videregående naturvidenskabelige,
tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser.
Samarbejde med Jobcenter Odense
Jobcenter Odense har frikøbt en Studievalgvejleder på deltid til 1-2 gange ugentlig at vejlede i
jobcentrets ’Uddannelsescafé, hvor alle unge kontanthjælpsmodtagere op til 30 år
indledningsvis gennemfører et 4 ugers afklaringsforløb. I 2014 har centrets vejleder i
Uddannelsescafeen afholdt ca. 60 gruppevejledninger og gennemført ca. 300 individuelle
vejledninger af unge kontanthjælpsmodtagere. I juni og august var en vejleder fra Studievalg
Fyn også til stede 1-2 gange ugentligt i skranken hos Jobcenter Odense for at vejlede unge,
der henvender sig for at få en økonomisk ydelse, for herved at ”vende de unge i døren”, så de
i stedet for at søge om kontanthjælp i stedet søger ind på en videregående uddannelse.
Jobcenter Odenses frikøb på deltid af en vejleder fra Studievalg Fyn fortsættes i 2015.
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Samarbejde med Region Syddanmark
Region Syddanmark har etableret en ”Syddansk Uddannelsesaftale”, hvor en række centrale
aktører på uddannelsesområdet yder en fælles indsats for at løfte uddannelsesniveauet blandt
de unge. Aftalen omfatter en uddannelsespulje, hvor der er afsat midler til uddannelses- og
vejledningsinitiativer, og i regi af uddannelsespuljen er Studievalg Fyn involveret i to
forskellige projekter:
•

Projektet ’Flere til Science’ har Studievalg Fyn udviklet i 2012 (i samarbejde med 4
gymnasier), og projektet afsluttes medio 2015. Projektet udvikler IT-spil til
undervisningen i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen med henblik på at
anskueliggøre de naturvidenskabelige fags konkrete anvendelse. Spillene, der er
relateret til rumforskning og behandling af multiresistente bakterier, er blevet godt
modtaget af eleverne i de medvirkende gymnasier. Formålet med projektet er at øge
andelen af unge, der vælger en videregående naturvidenskabelig uddannelse. En
vejleder fra Studievalg Fyn er frikøbt til at varetage projektlederfunktionen.

•

Projektet ’Drenge i Syddanmark’ har Studievalg Fyn udviklet i 2013 i samarbejde med 4
erhvervsuddannelser og 3 gymnasier, og projektet afsluttes ved udgangen af 2015.
Projektet er særligt tilrettelagt for udvalgte drenge på EUD, HTX og HHX på Svendborg
Erhvervsskole, Vestfyns Handelsskole, Handelsgymnasiet Vestfyn, Erhvervsgymnasiet
Grindsted og Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole. Vejledere fra de pågældende
uddannelser og fra Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland gennemfører et individuelt,
håndholdt og udvidet vejledningsforløb for de udvalgte drenge, som bl.a. inkluderer
heldagsbesøg på videregående uddannelsesinstitutioner og virksomhedspraktik.
Formålet med projektet er at øge overgangsfrekvensen til videregående uddannelser
for drenge fra EUD, HHX og HTX. En vejleder fra Studievalg Fyn er frikøbt til at
varetage projektlederfunktionen.
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5. Organisation og personale
Studievalg Fyns organisation omfatter 3 parter i form af vejledningscentret ’Studievalg Fyn’,
et tilhørende referencepanel og Syddansk Universitet (SDU) som kontraktholder.
Referencepanel
Referencepanelet medvirker til at sikre uafhængig og landsdækkende vejledning om valg af
videregående uddannelse og erhverv og til at fastsætte Studievalg Fyns opgaveløsning i
henhold til kontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Panelet holder 2-3 møder
årligt.
I 2014 har der været flere udskiftninger i panelet, idet uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund,
rektor Jens Thodberg Bertelsen, centerleder John Wilhelmsen og beskæftigelsesregionsdirektør Karl Schmidt er udtrådt. Gældende for alle ovenstående er, at de har været
medlemmer af centrets referencepanel i en længere årrække. Referencepanelet har pr.
31.12.1014 følgende sammensætning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prorektor Steffen Svendsen, University College Lillebælt (formand)
Studiechef Morten Hansen, Syddansk Universitet
Uddannelsesdirektør Asger Rabølle Nielsen, Erhvervsakademi Lillebælt
Rektor Johnny Grauballe Nielsen, Odense Tekniske Gymnasium (SDE)
Rektor Søren Hvarregaard, Midtfyns Gymnasium
Udviklingskonsulent Christian Brincker Nordbek, Region Syddanmark
Direktør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor Syddanmark
Centerleder Anne Marie Nyborg, UU-Center Sydfyn

Personale
Centret er i henhold til kontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet bemandet
med i alt 7,00 årsværk fordelt med:
•
•

6,00 årsværk til vejledningsfaglige aktiviteter
1,00 årsværk til ledelse og administration

Årsværk
Adm. Ledelse
8%
8%
Vejledning
84%
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Centrets bevilling fra UFM anvendes til løsningen af de i kontrakten fastlagte
vejledningsopgaver i ungdomsuddannelserne og i vejledningscentret. Ud over de fastlagte
opgaver i kontrakten varetog Studievalg Fyn i 2014 yderligere en række opgaver med ekstern
finansiering (ledelse af to projekter i regi af Region Syddanmark og vejledningsopgaver for
Jobcenter Odense). De eksterne opgaver har et omfang svarende til ca. 1 årsværk. Studievalg
Fyn ansatte på grundlag af de eksterne bevillinger en ekstra vejleder pr. januar 2014.
Centret har pr. 31.12.2014 i alt 8 ansatte fordelt med 4 mænd og 4 kvinder:

Annette Nibe:
Studievalg Fyns vejleder på 4 gymnasier og 2 VUC
Ansvarlig for de fynske Studie- og Karrieredage.
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for kollektive vejledningsaktiviteter
Claus Ankjær Andersen:
Studievalg Fyns vejleder på 4 gymnasier, 1 VUC og 1 erhvervsskole
Projektleder for Region Syddanmarks ’Drengeprojekt’
Medlem af Studievalgcentrenes evaluerings erfa-gruppe
Helle Lykke Klint:
Studievalg Fyns vejleder på 2 gymnasier og 2 VUC
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledningssamarbejde med Jobcenter Odense
Medlem af Studievalgcentrenes synligheds erfa-gruppe
Leif Ludvigsen:
Studievalg Fyns vejleder på 1 gymnasium og 4 erhvervsskoler
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledning i erhvervsuddannelserne
Medlem af Studievalgcentrenes EUD/EUX erfa-gruppe
Thomas Gudjonsson:
Studievalg Fyns vejleder på 5 gymnasier og 1 erhvervsskole
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledning af International Baccalaureate
Projektleder for Region Syddanmarks projekt ’Flere til Science’

Tine Andersen:
Studievalg Fyns vejleder på 3 gymnasier
Fagkoordinator for centrets vejledningsfaglige aktiviteter
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for vejledning af elever med udvidet behov

Rikke Jørgensen:
Studievalg Fyns administrative medarbejder
Ansvarlig for Studievalg Fyns hjemmeside
Medlem af Studievalgcentrenes IT erfa-gruppe for kollektive vejledningsaktiviteter

Peter Præstgaard:
Studievalg Fyns vejleder på de fynske SOSU-uddannelser
Ansvarlig for centret og herunder ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
i henhold til kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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Vejlederuddannelse
1 vejleder har gennemført 3 moduler på diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og
Karrierevejledning (DUEK) og mangler således at gennemføre yderligere 3 moduler for at have
afsluttet DUEK. Alle øvrige vejledere i centret opfylder uddannelseskravet til vejledere i
Studievalg. Centrets administrative medarbejder er i 2014 påbegyndt ’Diplomuddannelsen i
offentlig forvaltning og administration’.
Opgave- og ansvarsfordeling
I centret er ledelsesgrundlaget anerkendende ledelse med fokus på nærhed i ledelsen. Centret
har udformet en opgave- og ansvarsfordeling for alle opgaver, hvor teambaseret arbejde er
udbredt idet alle opgaver løses af et team på to personer med den ene som ansvarshavende.
Der er udspecificeret flere end 25 opgave- og ansvarsområder, der løses af teams, som
sammensættes forskelligt afhængig af opgavens karakter. Herved får alle ansatte mulighed for
opgaveløsning i tæt samarbejde med kollegaer fra centret. Centrets vejledere har dog i løbet
af året mange selvstændige vejledningsopgaver i de forskellige ungdomsuddannelser, og
graden af selvledelse i forhold til vejledningsopgaverne på skolerne er høj. Det er således den
enkelte vejleder, der har ansvaret for årsplanlægning og opgaveløsning på de skoler, hvor
vejlederen varetager vejledningsopgaverne.
Sygefravær
Sygefraværet i centret er meget lavt. I 2014 havde centrets ansatte i gennemsnit 2,25
sygedag pr. ansat (ekskl. en 4 måneders langtidssygemelding), hvilket er et mindre fald i
forhold til 2013, hvor gennemsnittet var 3,14 sygedag pr. ansat.
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