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Forord 
 
Studievalg Fyn varetager i henhold til kontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet 
(UFM) en lang række forskellige vejledningsopgaver i de fynske ungdomsuddannelser, og 
tilbyder såvel elever i ungdomsuddannelserne som vejledningssøgende, der kontakter 
vejledningscentret i Odense, landsdækkende og institutionsuafhængig vejledning om det 
samlede udbud af videregående uddannelser i hele landet. 
 
Studievalgs vejledning tilrettelægges i samarbejde med repræsentanter fra de fynske 
ungdomsuddannelser, og centret samarbejder med både ledelse og vejledere i de 
videregående uddannelser. Centret har især en tæt kontakt til vejlederne i de videregående 
uddannelser på Fyn, men via vejledernetværk og institutionsbesøg er der opnået en bred og 
landsdækkende kontakt til vejlederne i de videregående uddannelser. 
 
2015 har været et spændende år for Studievalg Fyn, hvor der som led i centrets 
kvalitetsudviklingsplan blev udviklet et årshjul for de vejledningstilbud, som centret målretter 
personer med udvidet behov for vejledning om valg at videregående uddannelser. 
Samarbejdet med Jobcentret Odense blev yderligere forstærket i løbet af året, og vi afsluttede 
et af de to projekter i regi af Region Syddanmark, hvor en vejleder fra Studievalg Fyn er 
projektleder. 
 
Interessen for at uddanne sig har aldrig været større i Danmark, og den nationale 2020 
målsætning om at 60% af en 9. klasse årgang skal gennemføre en videregående uddannelse, 
blev ifølge profilmodellen allerede opnået med 2012 årgangen. Valget og regeringsskiftet 
medio 2015 medførte dog en kursændring fra en vækst- og til en kvalitetsdagsorden, og der 
blev foretaget en opbremsning i antallet der optages på de videregående uddannelser. 
Fremover vil der i højere grad blive fokuseret på kvaliteten i de videregående uddannelser og 
på at mindske frafaldet samt på de videregående uddannelsers beskæftigelsesmuligheder.  
 
Kursændringen korresponderer fint med Studievalg Fyns arbejde med kontinuerligt at 
opprioritere vejledningsindsatsen i forhold til personer med udvidet behov og på at styrke 
karrierevejledningsaspektet i de kollektive vejningstilbud i ungdomsuddannelserne. Herved 
søger Studievalg Fyn dels at bidrage til, at der opnås det bedste match mellem de kommende 
studerende og uddannelserne, så frafaldet efterfølgende kan mindskes, og dels at flere er 
bevidste om job- og beskæftigelsesmuligheder, når der vælges videregående uddannelse. I 
forhold til sidstnævnte har Studievalgcentrene i gennem flere år opprioriteret 
informationsindsatsen i forhold til erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelserne og 
de tilhørende jobmuligheder, hvilket vi er overbeviste om har medvirket til at øge interessen 
for de pågældende uddannelser. Vi er opmærksomme på de målsætninger der er tilkendegivet 
fra politisk side i forhold til fordelingen mellem de forskellige videregående uddannelses-
niveauer, og vi tilrettelægger centrets vejledningsindsats med henblik på at understøtte 
målsætningen. 

 
 
Januar 2016 
 
 
Peter Præstgaard 
Centerleder 
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1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag 
 
For Studievalg Fyn er det hvert år de mange vejledningsaktiviteter i ungdomsuddannelserne, 
der er centrets væsentligste aktivitet. Centrets vejledere gennemfører kollektiv-, gruppe- og 
individuel vejledning på alle ungdomsuddannelser med et særskilt koncept for henholdsvis 
erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. 

Kollektive oplæg og arrangementer for alle elever i de fynske ungdomsuddannelser 
Hovedvægten i Studievalg Fyns vejledning er lagt på de kollektive vejledningsarrangementer i 
ungdomsuddannelserne. Oplæggene på gymnasieskolerne er differentierede i forhold til de 
forskellige typer af gymnasiale uddannelser ligesom længden af et oplæg kan variere fra 45 
min. til 90 min. afhængig af den enkelte skole og eleverne. På erhvervsuddannelserne varer et 
oplæg normalt 60 min.  

 

 
 

 
Kollektiv vejledning 
 

 
Jan. 

 
’Dit Studievalg’ for alle fynske elever i 2.g og 1.HF i de gymnasiale uddannelser, på 
Fyns HF og på VUC Odense, VUC Svendborg, VUC Glamsbjerg og VUC Ærø. Oplægget 
har fokus på anvendelsen af informations og vejledningsværktøjer i forbindelse med 
uddannelsesvalget, og oplægget forbereder endvidere eleverne til at deltage i det 
store Studie- og Karrieredagsarrangementet i februar. Oplægget omhandler 
uddannelsesmuligheder på alle niveauer i det fleksible uddannelsessystem for at 
udvide de unges perspektiv på valg af videregående uddannelse. I den sammenhæng 
kunne Studievalg ønske, at der fandtes klare og langtidsholdbare regler for adgang og 
supplering til kandidatuddannelser, så elever der vælger en erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelse ved hvordan de er stillet, hvis de på et senere 
tidspunkt ønsker at fortsætte på universiteterne.  
 
’Dit Karrierevalg´ for 3.g og 2.HF i de gymnasiale uddannelser, på Fyns HF og på VUC 
Odense, VUC Svendborg og VUC Ærø. Oplægget indeholder beskrivelser af 
karriereveje og –muligheder, hvilket imødekommer eleverne stadig stigende ønske 
om at sikre sig et job i forlængelse af en videregående uddannelse. Karriere har en 
markant plads i vores oplæg, og vi anvender det nyudviklede valgværktøj 
UddannelsesZoom, som giver kendskab til en række parametre for de videregående 
uddannelsers beskæftigelsesmuligheder og –områder. UddannelsesZoom bliver godt 
modtaget af eleverne, og vi ser frem til at værkstøjet bliver videreudviklet. Oplægget 
forbereder endvidere eleverne til at deltage i det store Studie- og 
Karrieredagsarrangementet. 
 
Særligt tilrettelagt oplæg om adgangskrav til videregående uddannelser i DK og 
udlandet for pre-IB elever (engelsksproget 1.g). 
 
’Videregående uddannelsesmuligheder med EUX’ for elever på EUX hovedforløb. 
Oplægget har til formål at vise de videregående uddannelsesmuligheder, og værktøjet 
’Adgangskortet’ anvendes til at belyse adgangsmuligheder og eventuelle 
suppleringsbehov.   
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’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Oplægget har 
til formål at vise de videregående uddannelsesmuligheder, som eleverne har i både 
det ordinære uddannelsessystem og i videreuddannelsessystemet for voksne. 
Oplægget indeholder en omfattende gennemgang af de økonomiske muligheder i SU 
systemet, for hermed at nuancere den udbredte opfattelse blandt eleverne af, at det 
af økonomiske årsager er umuligt at studere. I oplægget medvirker enten 
rollemodeller, der selv har afsluttet en erhvervsuddannelse og som efterfølgende er 
påbegyndt en videregående uddannelse, eller vi viser korte 3-4 min. videofilm med 
EUD rollemodeller for herved at anskueliggøre overgangen fra en erhvervsuddannelse 
og til videregående uddannelse og de overvejelser og muligheder det indbefatter.   
 

 
Feb. 

 
Særligt tilrettelagte oplæg om ansøgning og optagelse til videregående uddannelser 
for enkeltfagskursister og kursister på pakkehold på VUC Odense, VUC Svendborg, 
VUC i Nyborg, VUC Middelfart og VUC Søndersø.  
 
På VUC i Odense fik ordblindeholdet et særligt oplæg vedrørende livet på en 
videregående uddannelse med SPS, hvor der bl.a. deltog en rollemodel med dysleksi.  
 
På VUC holdet i Odense med ’Dansk som andetsprog’ fik kursisterne et særligt oplæg 
vedrørende adgangskrav til og livet på en videregående uddannelse.   
 
Særligt tilrettelagt oplæg om adgangskrav til videregående uddannelser i DK og 
udlandet for pre-IB (engelsksproget 1.g) elever. 
 
Aftenarrangement om valgfag for elever og forældre på IB 
 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
 
De fynske Studie- og Karrieredage i Odense Congress Center med deltagelse af knap 
8.000 fynske elever fra 2.g og 3.g samt 1. og 2. HF. På Studie- og Karrieredagene 
kunne eleverne vælge mellem 83 uddannelses- og karriereoplæg samt en række 
brede oplæg om ’Uddannelse i udlandet’, ’Gode råd til din karriereplanlægning”, 
”Gymnasial supplering”, ’Livet på SU’ og ’Livet som studerende’ m.fl. Studie- og 
Karrieredagene afvikles i samarbejde med uddannelses-messen ’Uddannelse Uden 
Grænser’, og det giver en god synergieffekt, at eleverne både før og efter oplæggene 
kan besøge messens uddannelsesstande for at supplere deres viden. Igen i 2015 har 
vi fået mange positive evalueringer fra de deltagende elever, som i meget høj grad er 
tilfredse med deltagelsen i både oplæg og messe.  
 
EUX eleverne inviteres til at deltage i Studie- og Karrieredagene men det forholdsvis 
beskedne antal hovedfagselever på EUX på nuværende tidspunkt på Fyn bevirker, at 
der ind til videre kun har været få deltagere fra EUX. Det forventer vi forøges 
væsentligt i takt med stigningen i antallet af fynske EUX elever. 
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Marts
/ 
April 

 
’Sådan søger du – Sådan bliver du optaget” for alle afgangselever, som får 
gennemgået optagelsessystemet og den digitale ansøgningsprocedure på 
optagelse.dk. Oplægget klæder eleverne godt på til at søge optagelse, og vi 
appellerer i høj grad til at eleverne søger realistisk og bredt både 
uddannelsesmæssigt og geografisk.  
 
Oplæg om adgangskrav og SU for 3.g elever på IB-uddannelsen.  
 
Oplæg om videregående uddannelsesmuligheder for elever i 2.g på IB-uddannelsen. 
 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
 
Oplæg om videregående uddannelsesmuligheder for alle SOSU-assistenter på de 3 
fynske SOSU-afdelinger i Odense, Svendborg og Middelfart. Oplæggene blev suppleret 
med rollemodeller i form af studerende fra relevante videregående uddannelser, der 
selv var begyndt videregående uddannelse, på grundlag af en SOSU-uddannelse.  
 

 
Maj 

 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
 

 
Aug./ 
Sept. 

 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
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”Plan A & B” for eleverne i 3. g og 2.hf klasserne. Oplægget præsenterer det samlede 
vejledningsforløb for eleverne i afgangsklasserne, og vi opfordrer eleverne til at 
deltage i det landsdækkende studiepraktikforløb på de videregående uddannelser i 
uge 43. Deltagelsen i studiepraktik har altid været meget højt blandt eleverne i 
Syddanmark, og med 3.488 elever ud af i alt 10.672 deltagende elever var Region 
Syddanmark igen i 2015 den region i landet med flest deltagere i studiepraktik. Under 
oplægget besvarer eleverne også en spørgeskemaundersøgelse, som Studievalg Fyn 
har udformet til at screene elever med udvidet behov for vejledning i henhold til 
Studievalgcentrenes fælles kategoriseringer af udvidet behov. I 2015 besvarede ca. 
3478 elever spørgeskemaet, hvilket er det højeste antal nogensinde, og efterfølgende 
er elever med udvidet behov blevet tilbudt vejledning. 
 

 
Okt. / 
Nov. 

 
’Dit studieretningsvalg’ for eleverne i 1. g og 1. HF. Det overordnede formål er at 
introducere Studievalg Fyns vejledningstilbud til eleverne i gennem hele 
ungdomsuddannelsesforløbet inkl. muligheden for at booke en træffetid til personlig 
vejledning på skolen. Eleverne introduceres endvidere også til de specifikke 
adgangskrav til de videregående uddannelser og de forskellige valgværktøjer forud for 
studieretningsvalget.  
 
Oplæg om adgangskrav til videregående uddannelser i DK og udlandet for IB-elever, 
der er optaget direkte på IB uden om pre-IB.  
 
Oplæg om videregående uddannelser og muligheden for studiepraktik for 3.g eleverne 
på IB-uddannelsen. 
 
Foruden Studievalgs Fyns kollektive oplæg på skolerne har centrets vejledere i 
efteråret deltaget i de aftenarrangementer for elever og forældre fra 1.g og 1. HF, 
som en del fynske gymnasieskoler afholder i løbet af efteråret. 
 
’Videregående uddannelsesmuligheder med EUX’ for elever på EUX hovedforløb. Se 
tidligere beskrivelse. 
 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
 
Oplæg om videregående uddannelsesmuligheder for alle SOSU-assistenter på de  
fynske SOSU-afdelinger. Se tidligere beskrivelse. 
 

 
Nov./ 
Dec. 

 
Oplæggene ’Dit Studievalg’ og ’Dit Karrierevalg’, der blev gennemført i januar, og som 
altid har været placeret i januar måned op til afholdelsen af de Fynske Studie- og 
Karrieredage i februar måned, blev i 2015 flyttet til november og december. Dette 
skyldes, at Studie- og Karrieredagene i 2016 bliver afholdt primo januar, og centrets 
vejledere har derfor været nødt til at afholde de tilhørende kollektive oplæg inden 
årets udgang. Se tidligere beskrivelse.  
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Gruppevejledning 
I 2015 har centrets vejledere gennemført i alt 54 gruppevejledninger, som er afholdt med 5-30 
deltagere pr. gang. Gruppevejledningerne har som temaer haft:   

• Valg af videregående uddannelse  
• Kvote 2 ansøgning 
• Specialpædagogiske støttemuligheder 

 
Centret har gode erfaringer med gruppevejledning, som deltagerne har et godt udbytte af. 
Gruppevejledning som middel til at reducere omfanget af de personlige vejledninger, har vi 
dog ikke haft succes med, idet mange af deltagere i gruppevejledningen efterfølgende opsøger 
personlig vejledning. Vi er interesseret i at fortsætte udviklingen af centrets 
gruppevejledningstilbud, og i 2016 vil vi som noget nyt tilbyde gruppevejledning i centret bl.a. 
for personer, der har brug for et skub for at få afklaret uddannelsesvalget og personer, der har 
brug for hjælp for at søge optagelse i kvote 2.  Ambitionen er fortsat, at vores 
gruppevejledningstiltag skal mindske antallet af personlige henvendelser.  
 
Personlig vejledning  
Studievalg Fyns vejledere har træffetider på i alt 24 fynske gymnasiale uddannelser. Vi har et 
velfungerende bookingsystem, som eleverne i de gymnasiale uddannelser anvender til at 
booke en træffetid til personlig vejledning på egen skole. Ca. halvdelen 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. 
 
På erhvervsuddannelserne (inkl. SOSU og EUX)  gennemfører vejlederne personlig vejledning i 
forlængelse af de kollektive oplæg på skolerne. Den forøgede volumen på EUX på Fyn bevirker, 
at vi vil indføre muligheden for at booke en træffetid på egen skole for EUX eleverne. 
  
Vejledning i centret  
I vejledningscentret i Odense opsøger en meget bred vifte af vejledningssøgende Studievalg 
Fyns vejledningstilbud, ligesom vi modtager mange henvendelser på telefon og mail.  Vi 
oplever i stigende omfang, at centrets vejledningssøgende er henvist fra kommuner og 
jobcentre, og at offentlig ansatte mentorer og coaches henvender sig til centret sammen med 
både ledige uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate.  
 
De videregående uddannelsesinstitutioner er også i stor udstrækning opmærksomme på at 
henvise studieskiftere m.fl., som ligger udenfor uddannelsesinstitutionens egne 
uddannelsesområder. 
 
Udvidet behov  
Studievalg Fyns strategi har i gennem en årrække været at opprioritere vejledningstilbuddene 
til alle med udvidet behov for vejledning om valg af videregående uddannelse. Arbejdet 
foregår dels i regi af Studievalgcentrenes fælles erfa-gruppe for vejledning af personer med 
udvidet behov, der har ansvar for udformningen af de fælles kategorier for udvidede behov. 
Dels internt i centret, hvor vi i 2015 gennemførte et 2-dages seminar med fokus på udvidet 
behov, som konkret resulterede i, at centret fik udformet et årshjul for alle aktiviteterne i 
forhold til personer med udvidet behov for vejledning. Se bilag 1. 
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I forlængelse af de tidligere omtalte spørgeskemaundersøgelse/screening af elever i 
afgangsklasserne tilbyder vi elever med udvidet behov (svarende til ca. 20%) personlig 
vejledning på et på forhånd fastlagt tidpunkt på egen skole. På enkelte skoler opsøger 
Studievalgs vejledere endvidere – efter aftale med skolen - eleverne i timerne med et tilbud 
om personlig vejledning i henhold til elevens udvidede behov, hvilket de pågældende elever 
tager godt imod. 

Studievalg Fyn undersøger i forbindelse med studiepraktik om de elever, der i 
spørgeskemaundersøgelsen har tilkendegivet at have uddannelsesfremmed baggrund eller stor 
tvivl i forhold til valg af uddannelse, har tilmeldt sig studiepraktik. Er det ikke tilfældet sender 
vi en sms med en opfordring til at benytte studiepraktik til at blive mere afklaret. Med det 
positive resultat at flere af de udvalgte elever efterfølgende tilmelder sig studiepraktik. 

På Midtfyns Gymnasium er der etableret specialklasser for elever med en diagnose indenfor 
autismespektrumforstyrrelserne (ASF). Her har Studievalg Fyns vejleder i efteråret som vanligt 
holdt oplæg om SpecialPædagogiske Støttemuligheder (SPS) i forbindelse med et 
aftenarrangement på skolen for eleverne i afgangsklassen 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 selv yder støtter de nye 
studerende på videregående uddannelser.  

Eleverne med ASF har på mange områder udvidede behov, men eleverne har vist sig at være 
mere afklarede i forhold til det efterfølgende uddannelsesvalg end det er tilfældet for 
gennemsnittet af de fynske elever. I den spørgeskemaundersøgelse, som Studievalg Fyn 
anvender til at screene elever i de fynske afgangsklasser, bliver alle elever blandt andet bedt 
om at tilkendegive hvor afklarede de var i forhold til valg af videregående uddannelse på en 
skala fra 1-5, hvor 1 var uafklaret og 5 var helt afklaret. Screeningen viser, at 60% af 
afgangseleverne med ASF på Midtfyns Gymnasium allerede i starten af 3.g er meget afklarede 
i forhold til valg af videregående uddannelse. Dette er en langt større andel end der er tale om 
blandt de øvrige fynske gymnasieelever, hvilket fremgår af denne graf: 

 

 

 

I efteråret gennemførte Studievalg Fyns vejleder også et oplæg for følgegruppen til ASF 
klassen, hvor Studievalg Fyns vejledningsaktiviteter for elever med ASF på Midtfyns 
Gymnasium og ovenstående undersøgelsesresultater blev præsenteret samt resultaterne fra 
evalueringen af de individuelle vejledninger på Midtfyns Gymnasium i skoleåret 2014/2015. 
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Diverse øvrige aktiviteter og tiltag  
I løbet af året har centrets vejledere været på institutionsbesøg på det Fynske Kunstakademi, 
Erhvervsakademiet Lillebælt og Aarhus Universitet, og vi har haft besøg af repræsentanter fra 
Danmarks Rederiforening og fra Syddansk Universitet, der orienterede om det nye 
testbaserede optag, der fra 2017 udbredes til 25-30% af SDUs uddannelser.   
 
For første gang har Studievalg Fyn udformet et revisorpåtegnet årsregnskab. Opgaven er 
ressourcekrævende både hos Studievalg Fyn og i økonomiafdelingen hos kontraktholderen, 
SDU, ligesom revisorpåtegningen er bekostelig. Regnskabet blev revisorpåtegnet og indsendt 
til UFM uden anmærkninger.   
 
Studievalg Fyn rettede i begyndelsen af året henvendelse til UFM’s Kontor for Internationale 
Uddannelsesprogrammer med henblik på at forøge centrets viden om uddannelser i udlandet. 
Det resulterede efterfølgende i, at Kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer i 
samarbejde med Studievalg Fyn og Studievalg København arrangerede et heldags seminar i 
Odense i juni måned om både udgående og indkommende mobilitet. Arrangementet var en 
stor succes med deltagelse af repræsentanter fra UFM, de videregående uddannelser, 
eVejledning og de fleste af Studievalgs egne vejledere.   
 
På et centerlederseminar i august blev der sat fokus på de ledelsesmæssige udfordringer hos 
Studievalg og centrenes sammenhængsskabende tiltag både arbejdsmæssigt og socialt. 
Studievalg Fyn var arrangør af lederseminaret, hvor årets underviser fra statskundskabs-
uddannelsen på SDU, Studieleder for Master i offentlig ledelse, Institut for Statskundskab, 
Signe Pihl-Thingvad bidrog med et indlæg om resultatmålinger, stress og god ledelse. 
 
I forbindelse med optagelsen til de videregående uddannelser havde Studievalg Fyn besøg af 
TV2 News hele formiddagen d. 30. juli, hvilket resulterede i reportager fra centret og interview 
i nyhedsudsendelserne hos TV2. Centrets leder blev også interviewet til DR Fyn og Ritzau og 
deltog som gæst i studiet hos TV2 Fyn i aftennyhederne.  
 
Studievalg Fyn har i 2015 etableret en udgave af egen hjemmeside på engelsk.  
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2. Bemærkninger til landsdækkende Studievalg talpublikation 
 
Studievalg Fyn registrerer alle vejledningsaktiviteter og efterlever alle aftaler i kontrakten med 
UFM i forhold til antal afholdte kollektive, gruppe- og individuelle vejledningsaktiviteter i 
ungdomsuddannelserne. I løbet af året gennemførte Studievalg Fyns vejledere i alt 7.776 
vejledninger svarende til at hver vejleder hos Studievalg Fyn i gennemsnit har haft ca. 1.275 
vejledninger i 2015 foruden de mange gruppevejledninger og kollektive oplæg: 
   

• I alt 7.776 individuelle vejledninger 
2.864 personlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
1.855 personlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 
  399 telefoniske vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
  729 telefoniske vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 
1.065 skriftlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
  864 skriftlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 

 
• I alt 54 gruppevejledninger med deltagelse af 450 elever 

 
• I alt 586 informationsarrangementer med deltagelse af 30.381 elever 

 
Studievalg Fyn er placeret på 1. sal i Studenterhuset på Amfipladsen 6 i Odense. Her kan alle 
henvende sig 4 dage ugentligt året rundt og få personlig vejledning om valg af videregående 
uddannelse.  
 

 
 
Den mulighed benyttede 1.855 personer sig af i løbet af i 2015, hvilket er en tilbagegang på 
ca. 20%. Årsagen til tilbagegangen kendes ikke præcist, men efterhånden som optagelse.dk er 
blevet mere og mere velfungerende, er der er givetvis flere ansøgere, der selv håndterer 
ansøgningen og ikke opsøger Studievalgs hjælp i den anledning. Tilbagegangen i antallet af 
henvendelser i centret indtræder samtidig med de vejledningssøgende i centret generelt er 
blevet mere ressourcekrævende, og som sådan er tidforbruget på personlig vejledning i 
centret ikke ændret. Som tidligere anført henvises vejledningssøgende ofte fra andre 
instanser, og vi ser flere og flere vejledningssøgende, der er helt på bar bund eller et 
længerevarende kvalificeringsforløb fra at kunne opnå drømmen om at blive studerende på en 
videregående uddannelse.  
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I forhold til antallet af informationsarrangementer har der igen i år været en stor stigning på 
25% med en tilsvarende stigning i deltagerantallet på 11%. Stigningen på dette område 
skyldes primært, at Studievalg Fyn opprioriterer de kollektive vejledningsarrangementer på 
bekostning af individuel vejledning til unge i ungdomsuddannelserne uden udvidet behov.  
 
Alle studievalgcentrene har egne hjemmesider, hvor information om centrets vejledning 
formidles ligesom det er via hjemmesiderne at eleverne tilmelder sig arrangementer og booker 
træffetider på egen skole. I 2015 var besøgstallene på Studievalgcentrenes hjemmesider:   
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 I alt 
Studievalg-fælles forside 23.627 11.304 18.556 17.142 71.248 

      
Sydjylland 14.282 3.306 8.707 4.516 30.811 
København 9.604 5.983 6.722 6.013 28.322 
Østjylland 5.187 3.159 6.188 6.061 20.595 
Fyn 7.744 2.477 4.202 3.986 18.409 
Sjælland 4.153 2.496 2.989 4.900 14.538 
Midt- og vestjylland 3.758 2.758 3.125 3.461 13.102 
Nordjylland 2.994 1.709 2.353 1.943 8.999 
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for It og Læring, Kontor for Digital Vejledning 
 
 
Overgangsfrekvenser på Fyn 
Ansøger- og optagelsestallene til de videregående uddannelser fra Statistik og Analyse-
afdelingen i UFM viser, at der er sket en meget markant stigning i perioden fra 2008 til 2015 
på 148% i antallet af optagne, der har en gymnasial uddannelsesbaggrund fra Fyn. 
 
 
År Optagne fynske elever ex. standby 
2008 1.978 
2009 2.615 
2010 3.111 
2011 3.687 
2012 4.198 
2013 4.328 
2014 4.777 
2015 4.911 

Tallene omfatter alene elever, der har afsluttet en fuld gymnasial uddannelse  
 
 
Studievalg Fyn henleder hvert år ledelsen på de fynske gymnasiers opmærksomhed på UFM’s 
opgørelse af søgemønstre. I de nuværende overgangstal kan skolerne se antallet af elever der 
er optaget et givent optagelses år, og hvordan de optagne fra skolen fordeler sig mellem 
uddannelser og uddannelsesniveauer. Ledelse på skolerne har dog i flere år efterspurgt 
muligheden for også at kunne se, hvordan en given gymnasieårgang har ageret i forhold til 
optagelse på videregående uddannelser over tid, og således hvor mange procent af en given 
årgang, der er optaget på en videregående uddannelse og subsidiært, hvor mange fra 
årgangen, der (endnu) ikke har anvendt den gymnasiale uddannelse til at fortsætte på en 
videregående uddannelse.   
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Elevantal 
Indenfor de seneste 10 år har de gymnasiale uddannelser på Fyn haft en stigning på 49% i 
antallet af elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2.689 2.751 2.856 2.809 2.724 3.051 3.190 3.389 3.637 3.759 3.994 

 
 
Indenfor de seneste 10 år har der også været en stor stigning i antallet af unge, der har 
påbegyndt en gymnasial uddannelse på Fyn. Studievalg Fyn har således siden 2004 fået 23% 
flere unge at vejlede, alene i de gymnasiale uddannelser.   
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
3.611 3.287 3.534 3.582 3.835 3.719 4.527 4.493 4.537 4.560 4.442 

 
 
På erhvervsuddannelsesområdet har der i perioden fra 2004 til 2014 været en stigning på 11 
% i antallet der påbegynder, men kun en behersket fremgang på 1% i antallet der 
gennemfører 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 henholdsvis 3, 15 og 27 måneder efter afslutningen af en 
given ungdomsuddannelse. Målsætningen er, at flere unge hurtigere påbegynder en 
videregående uddannelse. På landsplan er der sket en meget positiv udvikling, hvilket også er 
tilfældet regionalt. På Fyn vælger flere og flere unge således 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 2014 er 
steget til 24%.15 måneder efter at have afsluttet en gymnasial eksamen er 57% af eleverne 
påbegyndt en videregående uddannelse, mens det kun var 44% i 2004. Når der er gået 27 
måneder efter afslutningen af en gymnasial eksamen er 74% af eleverne påbegyndt en 
videregående uddannelse, mens det tilsvarende var 61% i 2004. 
 
    
Overgang 3 mdr. efter afslutning 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gymnasiale uddannelser 17% 18% 20% 22% 25% 25% 24% 
Erhvervsuddannelser, hovedforløb 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 
Overgang 15 mdr. efter afslutning 2004 2009 2010 2011 2012 2013 
Gymnasiale uddannelser 44% 52% 56% 57% 57% 57% 
Erhvervsuddannelser 3% 5% 5% 5% 5% 5% 
Overgang 27 mdr. efter afslutning 2004 2009 2010 2011 2012 
Gymnasiale uddannelser 61% 74% 76% 75% 74% 
Erhvervsuddannelser 5% 8% 8% 7% 8% 
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3. Studievalgs egen kvalitetssikring og –udvikling 

I forhold til centrets kollektive vejledningsaktiviteter i ungdomsuddannelserne kvalitetssikres 
indsatsen ved, at Studievalg Fyn har en person, der er ansvarlig for 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.   I 2016 gennemfører vi desuden fokusgruppeinterviews med elever 
på en del af gymnasierne. 

I forhold til den personlige vejledning på skolerne har Studievalgcentrene fra efteråret 2014 og 
frem til foråret 2015 gennemført en undersøgelse blandt gymnasieelever, som har deltaget i 
en vejledningssamtale. I alt har 1522 elever deltaget i undersøgelsen som viser, at 
gymnasieeleverne overordnet set er tilfredse med den hjælp de har modtaget under samtalen. 
På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjulpet?” er gennemsnittet af den samlede 
vurdering på landsplan på 3,8 på en skala fra 1-5 (hvor 1 er minimum og 5 er maksimum). 
 

 

 
Vurderingerne fordelt på Studievalgcentre viser et mindre udsving. Den gennemsnitlige 
vurdering varierer fra 3,6 til 4,1. Der skal her tages højde for at antallet af besvarelser er lavt 
hos nogle centre. Se bilag 3. 
 

  1 2 3 4 5 Gnst.Point 
Studievalg Nordjylland 4 15 62 67 62 3,8 
Studievalg Midt- og Vestjylland 9 13 46 62 48 3,8 
Studievalg Østjylland  21 22 48 75 67 3,7 
Studievalg Sydjylland 8 23 62 88 72 3,7 
Studievalg Fyn 2 6 44 67 63 4,1 
Studievalg Sjælland 2 6 19 45 44 4,0 
Studievalg København 24 44 98 121 64 3,6 
Total 70 129 379 525 420 3,8 

Studievalg Fyn fortsætter med evalueringen af de personlige vejledninger i 
ungdomsuddannelserne, som i 1. kvartal 2016 vil blive suppleret med evaluering af alle 
personlige vejledningssamtaler i centret.  
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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. I Studievalg Fyns referencepanel deltager 2 gymnasierektorer, 
som repræsentanter for henholdsvis de fynske HHX og HTX uddannelser og de fynske STX og 
HF uddannelser. Begge rektorer medvirker til at sikre en løbende og konstruktiv dialog mellem 
Studievalg Fyn og de gymnasiale uddannelser på Fyn. På alle de gymnasiale uddannelser på 
Fyn møder Studievalg Fyns vejledere anerkendelse for vejledningsindsatsen, og en gang årligt 
afholdes et samarbejds- og planlægningsmøde med centrets kontaktperson på skolen. På 
mødet evalueres og aftales centrets vejledningsaktiviteter på hver enkelt skole for det 
kommende skoleår.  
 
Samarbejdet med erhvervsuddannelserne fungerer godt på 6 ud af 7 fynske erhvervsskoler.  
På Svendborg Erhvervsskoles afdeling for tekniske erhvervsuddannelser er det hidtil kun 
lykkes at holde oplæg og gennemføre vejledning to gange. Afdelingen har tilkendegivet, at 
man selv vil kontakte Studievalg Fyn, hvis der på et tidspunkt bliver behov for centrets 
vejledning. Ledelsen på Svendborg Erhvervsskole blev udskiftet i efteråret 2015, og vi har stor 
tiltro til, at den nye ledelse vil se mere positivt på elevernes mulighed for at benytte sig af 
Studievalgs vejledningstilbud.  
 
Erhvervsskolereformen og den forøgede volumen på de fynske EUX uddannelser har bevirket, 
at flere merkantile erhvervsuddannelser på Fyn har ønsket at ændre lidt på set-up’et for 
afholdelse af oplæg. Ved årets udgang afventer vi tilbagemeldinger på den fremtidige placering 
af Studievalgs vejledningsaktiviteter på det merkantile område. 
 
Studievalg Fyn holder årlige evalueringsmøder med ledelsen og vejledere fra Social og 
Sundhedsskolerne, og alle parter er meget tilfredse med resultaterne. De rollemodeller som 
medvirker ved EUD og SOSU oplæggene sammen med Studievalg Fyns vejledere, stilles til 
rådighed af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt, og vi er meget 
tilfredse med den imødekommenhed, som EAL og UCL viser Studievalg Fyn i forbindelse med 
at holde oplæg for EUD eleverne og SOSU-assistenterne. 
 
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.  
 
Samarbejde med de fynske UU 
På Fyn har der lige siden vejledersreformens gennemførelse været et tæt 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.  
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Studievalg Fyns centerleder deltager endvidere sammen med Studievalg Sydjyllands 
centerleder desuden i et årligt møde med UU centerlederne fra UU centrene i Region 
Syddanmark.  
 
Samarbejde med de videregående uddannelser  
Igen i 2015 har Studievalg Fyn samarbejdet med Studievalg Sydjylland om at afholde 
halvårlige møder med vejlederne fra de videregående uddannelser i Region Syddanmark. 
 
Samarbejde med UddannelsesGuiden og e-Vejledning 
Studievalg Fyn integrerer UddannelsesGuiden i de fleste kollektive oplæg på skolerne med 
henblik på at gøre 80% af eleverne selvhjulpne i forbindelse med valg af videregående 
uddannelse. UddannelsesGuiden fungerer glimrende, men det er et stort irritationsmoment, 
når den med få dages varsel lukker ned i en hel dag, hvor Studievalgs vejledere har aftalt at 
være ude på skolerne for at holde oplæg om og demonstrere UddannelsesGuidens 
valgværktøjer.   
 
E-vejledningscentret yder en stor vejledningsindsats viser de årlige statistikker, men i en 
moderne digital verden undrer det os meget, at den digitale vejledning er udskilt og kun kan 
foregå i et særligt kontor i en styrelse i Undervisningsministeriet. Studievalg Fyn så gerne, at 
den digitale vejledning igen (Studievalg Fyn tilbød med stor succes chatvejledning i perioden 
2006-2010) kunne tilbydes vejledningssøgende som en del af centrets vejledningstilbud.   
 
Samarbejde med højskolerne 
Folkehøjskolernes Forening gennemfører hvert år dialogmøder med repræsentanter fra 
Studievalg og de videregående uddannelser, og Studievalg Fyn deltog som vanligt i årets 
møde. 
 
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 årligt er afsat 20 mio. kr. til 
uddannelses- og vejledningsinitiativer i henhold til 95% og 60% målsætninger. I regi af 
uddannelsespuljen varetager Studievalg Fyn projektlederfunktionen i to forskellige projekter: 
 

• Projektet ’Flere til Science’ har Studievalg Fyn udviklet i 2012 (i samarbejde med 4 
gymnasier), og projektet blev afsluttet i november 2015. Projektet har udviklet IT-spil 
til undervisningen i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen med henblik på at 
anskueliggøre de naturvidenskabelige fags konkrete anvendelse.  
 

• Projektet ’Drenge i Syddanmark’ har Studievalg Fyn udviklet i 2013 i samarbejde med 4 
erhvervsuddannelser og 3 gymnasier. 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, som får tilbudt et individuelt, håndholdt og udvidet vejledningsforløb. 
Projektet afsluttet efter planen i efteråret 2016. 
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Samarbejde mellem Studievalg Fyn og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 
Samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Studievalg Fyn omfatter 
vejledning af uddannelsesparate unge, der modtager eller tiltænker at søge uddannelseshjælp. 
Det overordnede formål er at få flere unge til at træffe et uddannelsesvalg på et kvalificeret 
grundlag, og derved øge chancen for at for at flere gennemfører den valgte uddannelse. 
Målgruppen er de ledige mellem 18-30 år som har gennemført en erhvervs- eller gymnasial 
uddannelse. 

Studievalg Fyn samarbejder konkret med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på 3 udvalgte 
aktivitetsområder: 

A) Vejledning ugentligt i Jobcenter Odense Uddannelsescafé, hvor Studievalg Fyns vejleder er 
til stede for at afholde kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning for unge på 
uddannelseshjælp.  

B) Studievalg Fyn er til stede i Jobcenter Odense i juni og august og vejleder alle studenter og 
unge med en færdiggjort ungdomsuddannelse, der ønsker at søge uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp. Målet er at ”vende” de unge med en god realistisk plan til en videregående 
uddannelse, som de kan se sig selv i. Alfa og omega er, at der er noget, den unge kan 
”vendes” til, hvorfor vejledningen primært foregår i perioder op til studiestart samt når de 
ledige studiepladser frigives. 

C) Tour de Gymnasium afvikles ved, at konsulenter fra Jobcenter Odenses ’Fokuseret Indsats’ 
tager med Studievalg Fyns vejledere rundt på de 8 gymnasiale skoler i Odense. Der holdes et 
fælles 90 min. oplæg for eleverne i afgangsklasserne (i april/maj), hvor Studievalg Fyn 
orienterer om videregående uddannelser, og hvor konsulenterne fra Jobcenter Odense 
orienterer om arbejdsmarked/jobsøgning og – i et forebyggende perspektiv - de begrænsende 
muligheder, der findes for at kunne få uddannelseshjælp, og de krav der medfølger. Studievalg 
Fyn assisterer som tovholder i planlægningen af oplæggene og koordinering af det 
efterfølgende tilbud til eleverne om samtaler med jobkonsulenterne.   
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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 i forhold til 
UFM.    
 
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 2015 har der været en enkelt udskiftning i panelet af Region Syddanmarks repræsentant. 
Ved udgangen af 2015 har referencepanelet følgende sammensætning: 
 

• Prorektor Steffen Svendsen, University College Lillebælt (formand) 

• Vakant, Syddansk Universitet 
• Uddannelsesdirektør Asger Rabølle Nielsen, Erhvervsakademi Lillebælt 
• Rektor Johnny Grauballe Nielsen, Odense Tekniske Gymnasium (SDE) 

• Rektor Søren Hvarregaard, Midtfyns Gymnasium 

• Udviklingskonsulent Jonas Svane Jakobsen, Region Syddanmark 

• Arbejdsmarkedschef Tove Michaelsen, 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 

 
 

 

Vejledning 
84% 

Adm. 
8% 

Ledelse 
8% 

 
 

Årsværk 



   Årsrapport 2015                                                     s.18 
 

Centrets bevilling anvendes til løsningen af de fastlagte vejledningsopgaver i henhold til 
kontrakten med UFM. Ud over de fastlagte opgaver i kontrakten varetog Studievalg Fyn i 2015 
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. Centret havde pr. 31.12.2015 i alt 9 ansatte (herunder 1 
ansat på barselsorlov) fordelt med 4 mænd og 5 kvinder:   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Vejleder Anette 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 
 
 
    Vejleder Claus Ankjær Andersen: 
Studievalg Fyns vejleder på 4 gymnasier, 1 VUC og 1 erhvervsskole  
Projektleder for Region Syddanmarks ’Drengeprojekt’ 
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for kvalitetssikring og evaluering 
 
 
 Vejleder Helle Lykke Klint: 
Studievalg Fyns vejleder på 2 gymnasier, Fyens HF og 1 VUC  
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledningssamarbejde med Jobcenter Odense  
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for elever med udvidet vejledningsbehov 

Vejleder Leif Ludvigsen: 
Studievalg Fyns vejleder på 3 gymnasier og 4 erhvervsskoler  
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledning i erhvervsuddannelserne  
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for vejledning i erhvervsuddannelserne 
 

Vejleder Thomas Gudjonsson: 
Studievalg Fyns vejleder på 5 gymnasier og 1 erhvervsskole 
Ansvarlig for Studievalg Fyns vejledning på International Baccalaureate 
Projektleder for Region Syddanmarks projekt ’Flere til Science’ 
 

Vejleder Tine Andersen (barselsorlov fra 01.11.2015): 
Studievalg Fyns vejleder på 3 gymnasier   
Fagkoordinator for centrets vejledningsfaglige aktiviteter 
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for international vejledning 
 

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

Centerleder 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 

Vejleder Lene Skovgaard (barselsvikar fra 16.10.2015): 
Studievalg Fyns vejleder på 1 gymnasial uddannelse  
Ansvarlig for udvikling og afholdelse af workshops og gruppevejledningsaktiviteter 
i centret i Odense 
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Praktikant 
I perioden fra februar til juni havde Studievalg Fyn tilknyttet en praktikant fra 
administrationsbacheloruddannelsen. Forløbet gav centret værdifuld erfaring med at have en 
praktikant tilknyttet, og vi vil igen i foråret 2016 have tilknyttet en praktikant. 
 
Vejlederuddannelse m.v.  
Alle vejledere hos Studievalg Fyn opfylder uddannelseskravet til vejledere i Studievalg på nær 
1 vejleder, der p.t. har gennemført 5 moduler på Diplomuddannelsen i Uddannelses-, 
Erhvervs- og Karrierevejledning og er tilmeldt det afsluttende afgangsprojekt i foråret 2016.  
 
Centrets administrative medarbejder er påbegyndt ’Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning 
og administration’, som forventes afsluttet i 2017. 
 
Trivsel 
Studievalg Fyn har udformet en ’Deklaration for trivsel og arbejdsglæde hos Studievalg Fyn’. 
Deklarationen er fast punkt en gang årligt i forbindelse med et internt møde, og deklarationen 
medvirker til øge centrets opmærksomhed på trivsel. Studievalg Fyn har hidtil været forskånet 
for stressmeldinger, og ved at være opmærksomme på både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø håber vi, at det vedvarende vil være tilfældet.  Se bilag 4. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


