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Årsrapport 2016 
 
Studievalg Fyns årsrapport er udformet efter et fælles koncept for Studievalgcentrenes 
årsrapporter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet og Studievalgcentrene har 
samarbejdet om at fastlægge.  
 
Studievalg Fyns årsrapport udgør et element i Uddannelses- og Forskningsministeriets 
kontrakt- og kvalitetsstyringen af Studievalgcentrene.  
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Forord 
 
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.  

Studievalg Fyn arbejder kontinuerligt med at kvalitetsudvikle og –sikre centrets 
vejledningsindsatser med et særligt fokus på at videreudvikle vejledningsindsatsen i forhold til 
personer med udvidet behov for vejledning. I 2016 har centret også haft fokus på at styrke 
karrierevejledningsaspektet i de kollektive vejningstilbud og ønsker herved at bidrage til, at 
relevant viden om job- og beskæftigelsesmuligheder – også – er fremtrædende, når unge 
vælger videregående uddannelse.  

De unge har gennem de seneste 10 år i stigende grad valgt videregående uddannelse, og 
Danmark har opnået et meget højt uddannelsesniveau. Den nyeste profilmodel viser, at 61% 
af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. 
Målsætningen om, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående 
uddannelse er således indfriet.  Regionalt er der mindre udsving med Hovedstaden som højest 
og Region Sjælland som lavest. I Region Syddanmark er tallet 61%, hvilket svarer til 
landsgennemsnittet. Blandt de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes 6 procent at 
opnå en erhvervsakademiuddannelse, 29 procent forventes at få en professionsbachelor-
uddannelse eller akademisk bacheloruddannelse og 27 procent forventes at fuldføre en 
kandidatuddannelse. Studievalg Fyn er bevidst om de politiske ønsker og målsætninger, der er 
tilkendegivet i forhold til optaget af studerende på de videregående uddannelser, og herunder 
fordelingen mellem de forskellige videregående uddannelsesniveauer. Vi tilrettelægger centrets 
vejledningsindsats med henblik på at understøtte målsætningen.  

 
 
 
 
30. januar 2017 
 
 
Peter Præstgaard 
Centerleder 
Studievalg Fyn 
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1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag 
 
Studievalg Fyns vejledere gennemfører kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning på alle 
ungdomsuddannelser med et særskilt koncept for henholdsvis erhvervsuddannelserne og de 
gymnasiale uddannelser. Studievalg Fyns kollektive vejledningsindsatser udgør 
hovedhjørnestenen i overgangsvejledningen fra ungdomsuddannelse til videregående 
uddannelse, og Studievalg Fyn har siden oprettelsen arbejdet kontinuerligt med at 
kvalitetsudvikle og –sikre den kollektive vejledning.  

Centrets kollektive oplæg i de gymnasiale uddannelser udvikles i team bestående af 2 
vejledere, der sammen har ansvaret for de enkelte kollektive oplæg. En af centrets vejledere 
indgår i alle teams for at sikre sammenhæng og progression i den vejledning og information, 
der formidles i de kollektive oplæg. Hver enkelte af de kollektive oplæg præsenteres for alle 
vejledere, der herved har mulighed for at bidrage inden oplæggene afholdes i de gymnasiale 
uddannelser. Efter hver oplægsrunde 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 har eleverne bl.a. udtrykt stor tilfredshed med, at en 
grafisk fremstilling af optagelsessystemet og et digitalt læringsmedie (gamebased learning 
platform) nu indgår i oplæggene.  

Oplæggene for EUX og EUD eleverne udvikles af det team af vejledere i centret, der er 
specialiseret i erhvervsuddannelserne og de tilhørende videreuddannelsesmuligheder. 

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.  

Årligt gennemfører Studievalg Fyn 5 kollektive oplæg i de gymnasiale uddannelser, og 1-2 
oplæg på eleverne i hovedforløbene på EUX- og EUD.  

 
 

 
Kollektiv vejledning 
 

 
Jan. 
 

 
Studie- og Karrieredagene blev afholdt d. 11. & 12. januar i Odense Congress Center 
med deltagelse af ca. 8.000 fynske elever fra 2.g og 3.g samt 1. og 2. HF. På Studie- 
og Karrieredagene kunne eleverne vælge mellem 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. I alt blev eleverne tilbudt 78 forskellige oplæg. Studie- og Karrieredagene blev 
afviklet i samarbejde med uddannelsesmessen ’Uddannelse Uden Grænser’. 
 
Særligt tilrettelagt oplæg om adgangskrav til videregående uddannelser i Danmark og 
udlandet for Pre-IB elever (engelsksproget 1.g) på Nyborg Gymnasium. Eleverne 
præsenteres for specifikke adgangskrav til videregående uddannelser, og derudover 
er eleverne præsenteret for, hvordan de danner sig overblik over adgangskrav i 
udvalgte lande. Landene (USA, Tyskland og UK) er delvist udvalgt på baggrund af 
popularitet, men også fordi de har meget forskellige adgangskrav. 
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Oplæg ’Videre som faglært’ for elever på EUD hovedforløb. Oplægget har til formål at 
vise de videregående uddannelsesmuligheder, som eleverne har i 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 vises korte 3-4 min. videofilm med EUD 
rollemodeller.   
 

 
Feb. 

 
Særligt tilrettelagte oplæg om ansøgning og optagelse til videregående uddannelser 
for enkeltfagskursister og kursister på pakkehold på VUC Odense, VUC Svendborg, 
VUC Nyborg, VUC Middelfart, VUC Faaborg og VUC Søndersø.  
 
Oplæg om Specialpædagogisk støtte (SPS) til videregående uddannelse for kursister 
på ordblindeholdet på VUC Odense.  
 
Oplæg vedrørende adgangskrav til, og livet på, en videregående uddannelse for 
kursister på holdet med ’Dansk som andetsprog’ på VUC Odense. 
 
Oplægget ’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se 
tidligere beskrivelse. 
 

 
Marts
/april 

 
Oplæg ’Sådan søger du – Sådan bliver du optaget” for alle afgangselever. Oplægget 
indeholdt i 2016 for første gang en grafisk fremstilling af optagelsessystemet, som 
Studievalgcentrene har fået produceret, suppleret med et digitalt læringsmedie 
(Gamebased Learning Platform), der anvendes til at tjekke elevernes forståelse af 
optagelsesprocedurerne og optagelsessystemet.  
 
Oplæg om ansøgning, optagelse og SU for 2. års (3.g) elever på IB-uddannelsen på 
Nyborg Gymnasium. Eleverne får et oplæg om uddannelsesvalg og forberedelse af 
ansøgninger, i særlig grad om de lande, hvor ansøgningsproceduren er mere 
omfattende, end det er tilfældet i Danmark. Afslutningsvis har eleverne fået et oplæg 
om optagelse i Danmark, og hvordan proceduren generelt foregår.  
 
Oplæg om videregående uddannelsesmuligheder for 1. års (2.g) elever på IB-
uddannelsen på Nyborg Gymnasium. Eleverne har arbejdet med selvvalgte landes 
uddannelsessystemer. De skulle blandt andet undersøge uddannelsestyper, 
prisniveau, optagelsesprocedurer, informationskilder og bomuligheder i de 
pågældende lande. Deres interesser er meget spredte, og den spredning vil 
sandsynligvis øges i fremtiden med UK’s udtræden af EU. Det vil sandsynligvis også 
øges interessen for at studere i Danmark, som i forvejen er rimelig stor. 
 
Oplæg ’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se 
tidligere beskrivelse. 
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Oplæg ’Videregående uddannelsesmuligheder med EUX’ for elever på hovedforløb. 
Oplægget har til formål at vise de videregående uddannelsesmuligheder, og værktøjet 
’Adgangskortet’ anvendes til at belyse adgangsmuligheder og eventuelle 
suppleringsbehov.   
 
Aftenarrangement om valgfag for elever og forældre på IB-uddannelsen på Nyborg 
Gymnasium. 
 

 
Maj 

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

 
Juni 

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

 
Aug./ 
Sept. 

 
Oplæg ”Plan A & B” for eleverne i 3. g og 2.hf klasserne. Oplægget præsenterer 
indledningsvis Studievalg Fyns vejledningsforløb for eleverne i afgangsklasserne. Vi 
opfordrer eleverne til at deltage i det landsdækkende studiepraktikforløb på de 
videregående uddannelser i uge 43, hvor Region Syddanmark er den region i landet 
med flest deltagere i studiepraktik. Eleverne besvarer i forbindelse med 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 2016 besvarede 3527 elever spørgeskemaet, 
hvilket er det højeste antal nogensinde. Efterfølgende er eleverne med udvidet behov 
blevet tilbudt en tid til vejledning i forbindelse med centrets træffetider på skolerne. 
 
’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se tidligere 
beskrivelse. 
 

 
Sept. 

 
Oplæg om ansøgning, optagelse og SU for 2. års (3.g) elever på IB-uddannelsen på 
Nyborg Gymnasium – se tidligere beskrivelse. 
  

 
Okt. / 
Nov. 

 
Oplæg ’Dit Studieretningsvalg’ for alle elever i 1. g og 1. HF. Oplægget har til formål 
at introducere Studievalg Fyns vejledningstilbud til eleverne igennem hele 
ungdomsuddannelsesforløbet inkl. muligheden for at booke en træffetid til personlig 
vejledning på skolen. Eleverne introduceres endvidere til de specifikke adgangskrav 
og de forskellige valgværktøjer forud for studieretningsvalget.  
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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. 
 
Oplægget ’Videregående uddannelsesmuligheder med EUX’ for elever på EUX 
hovedforløb - se tidligere beskrivelse. 
 
Oplægget ’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 - se tidligere beskrivelse. 
 

 
Nov./ 
Dec. 

 
Oplægget ’Dit Studievalg’ for alle 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. Oplægget omhandler uddannelsesmuligheder på 
alle niveauer i uddannelsessystemet for at udvide de unges perspektiv på valg af 
videregående uddannelse.  
 
Oplægget ’Dit Karrierevalg´ for alle elever i 3.g og 2.HF i de gymnasiale uddannelser, 
på Fyns HF og på VUC Odense, VUC Svendborg, VUC Glamsbjerg og VUC Ærø. 
Oplægget indeholder beskrivelser af karriereveje og –muligheder, hvilket 
imødekommer elevernes stadig stigende interesse i at kende til de job- og 
beskæftigelsesmuligheder, der ligger i forlængelse af en videregående uddannelse. 
Valgværktøjet ’UddannelsesZoom’ inddrages i oplægget, og værktøjet bliver meget 
positivt modtaget.  
 
Oplægget ’Videregående uddannelsesmuligheder med EUX’ for elever på EUX 
hovedforløb - se tidligere beskrivelse. 
 
Oplægget ’Videre som faglært’ for elever på hovedforløb i erhvervsuddannelserne – se 
tidligere beskrivelse. 
 

 
 
Gruppevejledning 
I 2016 har centrets vejledere gennemført i alt 79 gruppevejledninger, der er afholdt med 10-
25 deltagere pr. gang. Gruppevejledningerne har som temaer haft bl.a. ’Valg af videregående 
uddannelse´, ’Kvote 2 workshop’ og ’Specialpædagogiske støttemuligheder (SPS)’. Centret har 
generelt gode erfaringer med gruppevejledning, som dog ikke er velegnet til at reducere 
omfanget af de personlige vejledninger, idet mange af deltagerne i gruppevejledningen 
efterfølgende opsøger personlig vejledning. Centret har i 2016 udvidet centrets 
gruppevejledningstilbud ved også at tilbyde gruppevejledning (workshops) i Studievalgcentret i 
Odense om henholdsvis valg af videregående uddannelse og optagelsesmuligheder i kvote 2.   
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Personlig vejledning i ungdomsuddannelserne 
Studievalg Fyns vejledere har træffetider på de 24 fynske uddannelsesinstitutioner, der 
tilbyder hele gymnasiale uddannelser. Studievalgcentrene har et fælles og velfungerende 
bookingsystem, som eleverne 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. 
 
I 2016 blev træffetiderne i ungdomsuddannelserne udvidet til også at omfatte enkelt-
fagskursister på VUC Nyborg og VUC Middelfart. 
 
På erhvervsuddannelserne (inkl. SOSU og EUX) gennemfører vejlederne personlig vejledning i 
forbindelse med de kollektive oplæg på skolerne.  
 
Udvidet behov  
Centrets vejledningsaktiviteter i forhold til personer med udvidet vejledningsbehov evalueres 
fast hvert år. I forlængelse af oplægget i afgangsklasserne, hvor en spørgeskemaundersøgelse 
anvendes til at screene elever, der har et udvidet vejledningsbehov, tilbydes eleverne en 
personlig vejledningssamtale på et allerede 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 bliver godt 
modtaget. 

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). Studievalg Fyns vejleder har i efteråret 2016 holdt 
oplæg for eleverne om Specialpædagogiske Støttemuligheder (SPS) i forbindelse med et 
aftenarrangement på skolen for eleverne i afgangsklassen og deres forældre. Oplægget 
omhandlede valg af videregående uddannelse, specialpædagogisk støtte og hverdagen på en 
videregående uddannelse.   

Vejledning i centret  
I 2016 havde centret 3.714 individuelle henvendelser til vejledningscentret i Odense og heraf 
næsten 1900 personlige henvendelser. Der er tale om en meget bred vifte af vejlednings-
søgende med mange forskelligartede spørgsmål og vejledningsbehov. Tendensen til at 
kommuner og jobcentre henviser til Studievalgs vejledning er fortsat stigende, ligesom private 
og offentligt 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., til Studievalgs vejledning, når de pågældendes uddannelsesønsker 
ligger udenfor uddannelsesinstitutionens egne uddannelsesområder. 



   Årsrapport 2016                                                     s.8 
 

Øvrige aktiviteter og tiltag  
I relation til det kollektive opæg i ungdomsuddannelserne, der indeholder information om 
muligheden for at deltage i studiepraktik, har en vejleder fra centret kontaktet tidligere 
deltagere i Studiepraktik og optaget et (håndholdt) mobilklip om studiepraktik for herved at 
illustrere det store udbytte, som eleverne kan få ved at deltage i studiepraktik. 
 
Centret har som vanligt afholdt et internt 1-dages seminar med fokus på centrets kollektive 
vejledningsindsats og karrierelæring. I løbet af året har centret som vanligt også afholdt 
”Faglige Frikvarterer”, som er 1-2 timers møder, hvor aktuelle vejledningsemner drøftes.  
 
I juni deltog 2 repræsentanter fra Studievalg Fyn i et landsdækkende idéudvekslingsseminar, 
der blev afholdt med deltagelse af repræsentanter fra erhvervsakademierne, 
professionshøjskolerne, universiteterne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske 
Erhvervsskoler, Danske Gymnasier og Lederforening for VUC. Baggrunden for 
ideudvekslingsseminaret var en stigende utilfredshed med de uddannelsesmesser, der 
igennem en årrække er blevet afholdt for eleverne i ungdomsuddannelserne, og som en lang 
række videregående uddannelsesinstitutioner ikke længere deltager i. På seminaret blev der 
udvekslet ideer til fremtidige elevarrangementer både på landsplan og regionalt. Konklusionen 
var, at de fleste videregående uddannelsesinstitutioner først og fremmest ønsker at satse på 
egne eller lokale initiativer med hensyn til at præsentere egen institution og uddannelser. 
 
En vejleder fra Studievalg Fyn bemandende i september en vejledningstand sammen med 
vejledere fra de fynske UU-centre i forbindelse med en Fynsk Jobmesse. I messen deltog 5500 
ledige på Fyn, og der var mange relevante henvendelser til de deltagende virksomheder og 
vejledere.  
 
Studievalg Fyn gennemførte i december 2016 to faglige efter- og videreuddannelsesdage i 
Odense for kolleger fra de øvrige Studievalgcentre. Temaet for dagene var teknologiske 
uddannelser og job. Der var besøg hos Syddansk Universitets robot- og droneuddannelser 
samt uddannelser indenfor Idræt og Biomekanik. Erhvervsakademi Lillebælt præsenterede 
uddannelser og job indenfor automation, produktion og IT, og et besøg hos Teknologisk 
Institut gjorde Studievalgvejlederne klogere på jobmarkedet samt udviklingen indenfor 
robotbranchen. Desuden var der indlagt et besøg hos en vejleder i Nordatlantens Hus (Det 
Grønlandske Hus) i Odense, der informerede om grønlandske studerende i Danmark. 
Tilbagemeldingerne fra de (i alt 50) deltagende Studievalgsvejledere var, at det havde været 
et godt og udbytterigt arrangement. 
 
På tværs af Studievalg er der oprettet erfa-grupper, som Studievalg Fyns vejledere indgår i (se 
oversigten over ansatte i kap. 6). Arbejdet i erfa-grupperne har både et kvalitetsudviklings- og 
kvalitetssikringsperspektiv. 
 
I 2016 har centrets vejledere været på institutionsbesøg på Roskilde Universitet, Københavns 
Universitet, Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, VIA University College, 
Studenterrådgivningen i Odense, Nordatlantens Hus i Odense (hvor de grønlandske 
uddannelsesvejledere er tilknyttet), og vi har haft besøg af en repræsentant fra Politiskolen. 
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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 løbet 
af 2016 gennemførte Studievalg Fyns vejledere i alt 8.560 individuelle vejledninger, hvilket er 
en stigning på 10% i forhold til 2015. 
   

•   8.560 individuelle vejledninger: 
3.398 personlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
1.844 personlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 
  523 telefoniske vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
  881 telefoniske vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 
  925 skriftlige vejledninger af unge i ungdomsuddannelserne 
  989 skriftlige vejledninger af unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 

 
• I alt 79 gruppevejledninger med deltagelse af 918 elever 

 
• I alt 603 informationsarrangementer med deltagelse af 33.381 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 for at få personlig vejledning om valg af 
videregående uddannelse og erhverv.  
 
 

 
 
Den mulighed benyttede 1.844 personer sig af i løbet af i 2016, hvilket er samme niveau som i 
2015.  
 
I 2016 har centrets vejledere gennemført i alt 79 gruppevejledninger, hvilket er en stigning på 
40%. I forhold til antallet af informationsarrangementer har der været tale om en mindre 
stigning på 3% og en stigning i deltagerantallet på 10%.  
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Optagelse til videregående uddannelser 
Studievalgcentrene har ikke modtaget opgørelser af optagelsestallene (pr. 1. oktober) fra UFM, 
og der kan derfor ikke som vanligt indgå et afsnit om optagelsen til de videregående 
uddannelser i årets rapport.  
 
Hurtigere i gang med videregående uddannelse 
I henhold til Studievalgcentrenes opgave med at få flere unge til hurtigere at påbegynde en 
videregående uddannelse efter at have afsluttet en ungdomsuddannelse, så foretages der 
opgørelser 3, 15 og 27 måneder efter afslutningen af en ungdomsuddannelse. Det er lykkes 
for Studievalg at medvirke til at flere unge i dag påbegynder en uddannelse tidligere end det 
før var tilfældet. På landsplan er der sket en fremgang, idet 69% af de unge nu er i gang med 
en videregående uddannelse senest 2 år efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse (61% 
i 2005) og 8% er i gang med en videregående uddannelse senest 2 år efter at have afsluttet 
en erhvervsuddannelse (5% i 2005). Med 72% ligger de fynske gymnasieelever over 
landsgennemsnittet, mens eleverne i de fynske erhvervsuddannelser matcher landsgennem-
snittet.  
 
Overgang til udd. 27 mdr (pct) 2005 2011 2012 2013 

Studievalg Fyn         

Gymnasiale uddannelser 65% 75% 73% 72% 

Erhvervsfaglige uddannelser 5% 8% 8% 8% 

Landstotal for gymnasiale uddannelser 61% 72% 70% 69% 

Landstotal for erhvervsuddannelser, hovedforløb 5% 8% 8% 8% 

 
På Fyn har fremgangen især været for HTX og HHX elever, men også flere STX og HF elever 
går hurtigere i gang.   
 
Overgang til udd. 27 mdr (pct) 2005 2011 2012 2013 

Studievalg Fyn         

Hf 54% 63% 60% 57% 

Hhx 45% 71% 67% 67% 

Htx 72% 79% 82% 80% 

Stx 72% 79% 77% 77% 

 
Antallet af unge, der påbegynder en videregående uddannelse året efter at have afsluttet en 
gymnasialuddannelse eller erhvervsuddannelse, er ligeledes stigende. Her ligger Fyn igen en 
smule over landsgennemsnittet. 
 
Overgang til udd. 15 mdr (pct) 2005 2011 2012 2013 2014 

Studievalg Fyn           

Gymnasiale uddannelser 48% 57% 56% 55% 56% 

Erhvervsfaglige uddannelser 3% 5% 5% 6% 5% 

Landstotal for gymnasiale uddannelser 44% 54% 53% 52% 50% 

Landstotal for erhvervsuddannelser, hovedforløb 3% 5% 6% 6% 5% 
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På landsplan er der status quo i antallet af elever der påbegynder en videregående uddannelse 
direkte efter en afsluttet ungdomsuddannelse, mens der er tale om en mindre fremgang på 
Fyn.  
  
Overgang til udd. 3 mdr (pct) 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Studievalg Fyn             

Gymnasiale uddannelser 20% 22% 25% 24% 24% 21% 

Erhvervsuddannelser, hovedforløb 1% 2% 2% 2% 2% 1% 

Landstotal for gymnasiale uddannelser 19% 22% 22% 22% 21% 19% 

Landstotal for erhvervsuddannelser, hovedforløb 1% 2% 2% 2% 2% 1% 

 
 
På Fyn er det især HTX og STX eleverne, der nu påbegynder en videregående uddannelse 
hurtigere end tidligere: 
 
Overgang til udd. 3 mdr (pct) 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Studievalg Fyn             

Hf 23% 22% 24% 23% 23% 22% 

Hhx 22% 30% 24% 24% 25% 20% 

Htx 26% 33% 38% 38% 40% 33% 

Stx 12% 16% 20% 19% 18% 17% 

 
 
Elevantal 
Indenfor de seneste 10 år har de gymnasiale uddannelser på Fyn haft en stigning på næsten 
50% i antallet af elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, mens der i perioden har 
været status quo i antallet af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse. 
 
Fuldførte 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Studievalg Fyn             

Gymnasiale uddannelser                2.752                 3.397                 3.634                 3.772                 
3.983                 4.065  

Erhvervsuddannelser, hovedforløb 2.722 2.852 3.047 2.917 3.138 2.764 

 
 
Indenfor de seneste 10 år har der også været en stor stigning på næsten 40% i antallet af 
unge, der har påbegyndt en gymnasial uddannelse på Fyn, mens der har været en tilbagegang 
på 5% i tilgangen til de fynske erhvervsuddannelser.   
 
Tilgang 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Studievalg Fyn             

Gymnasiale uddannelser                3.349                 4.626                 4.654                 4.679                 
4.560                 4.661  

Erhvervsuddannelser, hovedforløb 3.434 3.597 3.658 3.461 3.591 3.279 
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3. Studievalgs egen kvalitetssikring  

I forlængelse af Studievalgcentrenes personlige vejledning på skolerne modtager eleverne et 
link til et elektronisk spørgeskema. I alt har 1160 elever i 2016 besvaret spørgsmålene i 
evalueringen, som viser, at gymnasieeleverne er meget tilfredse med den vejledning, de har 
modtaget af Studievalgs vejledere under samtalen. På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen 
hjulpet?” er gennemsnittet af den samlede vurdering på landsplan på 4,0 på en skala fra 1-5 
(hvor 1 er minimum og 5 er maksimum). 

 
Gennemsnit for Studievalg Danmark 4,0 
Data: 1160 besvarelser 

 
I alt har 277 elever på Fyn besvaret spørgsmålene, og gennemsnitsvurderingen af den 
personlige vejledning, som Studievalg Fyns vejledere har givet til eleverne, er 4,2. 

 
Gennemsnit for Studievalg Fyn 4,2 
Data: 227 besvarelser  
 
 
Studievalgcentrene fortsætter med at foretage en evaluering af de personlige vejlednings-
samtaler på skolerne i 2017.   
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Fokusgruppeinterviews 
I foråret 2016 gennemførte Studievalg Fyn fire fokusgruppeinterviews med henblik på at 
undersøge elevernes oplevelse af Studievalg Fyns kollektive vejledning i form af oplæg, 
individuel vejledning i form af træffetider på skolerne samt øvrige vejledningsarrangementer 
som Studie- og Karrieredag og Studiepraktik. Interviewene blev udarbejdet som en del af 
Studievalg Fyns kvalitetssikring og udvikling af vejledningsaktiviteterne på de gymnasiale 
uddannelser på Fyn, og blev afholdt på Mulerne Legatskole, Svendborgs Gymnasium og HF, 
Odense Teknisk skole og Det Blå Gymnasium med deltagelse af 10 afgangselever fra hvert 
gymnasium. Deltagerne blev statistisk tilfældigt udvalgt, men med forbehold for fordeling af 
dreng/pige, studieretning og gymnasial retning, således stikprøven blev så repræsentativ som 
muligt. Selve interviewene var semistrukturerede på grundlag af en spørgeguide.  

Interviewene viste, at eleverne var klar over, at vejledning ikke kun omhandler den 
individuelle vejledning, men at vejledning er et bredt begreb, der dækker både den individuelle 
vejledning og kollektiv vejledning i form af oplæg, Studie- og Karrieredag og Studiepraktik 
m.v. Deltagelsen og udbyttet af de forskellige aktiviteter var varierende for eleverne, men 
overordnet set var der i fokusgrupperne enighed om, at vejledningsaktiviteterne er 
uundværlige, når unge skal vælge videregående uddannelse. Som en dreng fra Mulernes 
Legatskole, STX sagde: ”Det er uundværligt – jeg ville virkelig ikke vide noget, hvis ikke I 
havde fortalt mig det”. En pige, STX tilføjede ”Jeg synes faktisk, at de forskellige tilbud såsom 
kollektive oplæg, Studie- og Karrieredag, Studiepraktik og træffetider alle sammen er gode 
tilbud, fordi det angriber problemet fra forskellige sider” ”Studievalg hjælper os til at få et 
overblik over alt det, der er ude i verden – og der er jo rigtig mange ting, man kan vælge 
imellem, og så er det også godt, at man kan få den vejledning, så man kan få samlet 
puslespillet”. Aktiviteten, der af de unge blev oplevet som den mest afklarende i forhold til 
uddannelsesvalget, var Studiepraktikken – en aktivitet som havde været med til enten at 
bekræfte eller afkræfte uddannelsesvalget for den enkelte.  

Af ønsker til fremtidige vejledningstiltag blev blandt andet nævnt:  

• temabaserede oplæg, som eleverne kan vælge sig ind på efter interesse 
• tid til at arbejde med UG.dk i forbindelse med den kollektive vejledning 
• øget brug af film med rollemodeller  
• obligatorisk individuel vejledning i 1. g  
• vejledning i mindre grupper (10-15 elever) med aktiv inddragelse 
• ud af huset aktiviteter med henblik på at få øget viden om uddannelse og karriere 
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4. Eksterne samarbejder  

Studievalg Fyn har et omfattende netværk på alle uddannelsesniveauer og samarbejder med 
en lang række interessenter med relation til vejledningsområdet både regionalt og nationalt. I 
2016 har centret fortsat udbygningen af samarbejdet med eksterne parter og medvirket i 
projekter sammen med Region Syddanmark, Engineer the Future (IDA) og Odense Kommunes 
Beskæftigelses- og Socialforvaltning. 

Samarbejde mellem Studievalg Fyn og Odense Kommune 
Samarbejdet mellem Studievalg Fyn og Odense Kommunes Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen har eksisteret siden 2011. Samarbejdet omfatter vejledning af uddannel-
sesparate under 30 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse og som henvender sig til 
Beskæftigelses- og Socialforvaltning for 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 flere gennemfører den valgte uddannelse. Studievalg Fyn samarbejder konkret 
med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på 3 udvalgte aktivitetsområder:  

• Vejledning i Jobcenter Odenses Uddannelsescafé. Studievalg Fyn vejleder en dag om 
ugen de unge på uddannelseshjælp i Uddannelsescaféen. Vejledningen indbefatter både 
kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning. Målet er, at de unge træffer et 
uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag i deres uddannelsesplan og derved øger 
chancen for, at flere gennemfører den valgte uddannelse. 

• Vejledning i indgangen til Uddannelseshjælp. Studievalg Fyn er til stede i Borgerservice 
i juni og august og vejleder alle unge med en færdiggjort ungdomsuddannelse, der 
ønsker at søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Målet er at ”vende” de unge væk 
fra tanken om at søge uddannelseshjælp. De unge skal i stedet gå fra Borgerservice 
med en god realistisk plan til en videregående uddannelse, som de kan se sig selv i.  

• Vejledning på de 8 gymnasiale uddannelser i Odense. Denne indsats afvikles ved, at 
konsulenter fra ’Fokuseret Indsats’ i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tager med 
Studievalg Fyns vejledere ud i perioden februar–april for at holde oplæg for 
afgangseleverne i de gymnasiale skoler i Odense. Oplægget er en orientering om 
arbejdsmarked og jobsøgning og – i et forebyggende perspektiv - de begrænsede 
muligheder, der findes for at kunne få uddannelseshjælp, og herunder 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. 
Målet er at hjælpe de unge til job eller anden form for selvforsørgelse frem til 
studiestart, således de ikke søger uddannelseshjælp. 

Af de tre ovenstående indsatser har det været muligt at måle på effekten af vejledningen i 
indgangen til uddannelseshjælp. I indgangen til uddannelseshjælp har der samlet set været 
afholdt 167 vejledninger. Af de 167 vejledninger, der har været gennemført, er 83 vendt til 
enten uddannelse eller job. Dette giver en udgiftsbesparelse på knap 2.3 mio. for samfundet, 
hvis vi antager, at alle 83 unge i stedet ville have modtaget uddannelseshjælp i de 16 uger, 
som er den gennemsnitlige periode, hvor der modtages uddannelseshjælp. Besparelsen er 
udelukkende beregnet på baggrund af en gennemsnitlig månedsydelse på kr. 6819, og øvrige 
administrative udgifter er ikke medregnet i beløbet.  
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Samarbejde med Engineer the Future 
I efteråret 2016 deltog fem studievalgscentre, henholdsvis ”København”, ”Sjælland”, ”Fyn”, 
”Østjylland” og ”Midt- og Vestjylland” i et pilotprojekt med organisationen ”Engineer the 
future” med henblik på at få bragt udvalgte elever fra gymnasiale skoler ud at opleve 
arbejdsmarkedet. 160 elever rundt omkring i landet var med i forløbet, som bestod af et 
formøde på skolen, et virksomhedsbesøg og en efterbearbejdning af virksomhedsbesøget på 
skolen, for at sætte det ind i karrierelæringskontekst. Pilotprojektet havde særligt fokus på de 
mange forskellige job- og karrieremuligheder inden for det naturvidenskabelige felt.  
Projektet har været en stor succes, hvilket også afspejler sig i den efterfølgende evaluering. 
Eleverne har gennem dette forløb med virksomhedsbesøg på en helt anderledes måde end ved 
traditionelle studievalgsoplæg fået bragt arbejdsmarkedet i spil i deres refleksioner i forhold til 
valg af videregående uddannelse. I elevevalueringen har 97% angivet, at de har lært noget 
gennem virksomhedsbesøget og ca. hver 4. elev angiver, at besøget har rykket ved de tanker, 
som de havde om valg af videregående uddannelse inden besøget. I elevevalueringen er et 
blandt flere udsagn eksemplarisk for læring, refleksion og afklaring: ”Man blev overrasket over 
alle de forskellige jobmuligheder, og vejen til sit endelige job”. 
 
De deltagende virksomheder har også været meget begejstrede for forløbet. Fra 
virksomhedsevalueringen er følgende udsagn eksemplarisk: ”At gøre en forskel, give eleverne 
indblik i ingeniørverden/konkrete uddannelsesforløb, berolige dem i forhold til valg af 
uddannelse og at man ikke behøver at vide, hvor man ender efter studiet”. Det er aftalt at 
fortsætte samarbejdet i 2017. Samtlige ni virksomheder, der har deltaget i 2016, ønsker også 
at være med i 2017. 
 
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 har Studievalg Fyn varetaget en projektlederfunktion i projektet ’Drenge i 
Syddanmark’. Projektet er særligt tilrettelagt for udvalgte drenge på EUD, HTX og HHX på 
Svendborg Erhvervsskole, Vestfyns Handelsskole, Handelsgymnasiet Vestfyn, Erhvervs-
gymnasiet Grindsted og Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, som har fået tilbudt et 
individuelt, håndholdt og udvidet vejledningsforløb. Projektet blev afsluttet med en evaluering i 
efteråret 2016, som viste, at projektet i hovedtræk havde indfriet målsætningerne. I alt har 
ca. 180 drenge været tilknyttet projektet. Efter årets optagelse på de videregående 
uddannelser vil der i 2017 blive trukket oplysninger via den Koordinerede Tilmelding med 
henblik på at afdække i hvilket omfang de deltagende drenge har søgt ind på en videregående 
uddannelse.   
 
I efteråret er en vejleder fra Studievalg Fyn blevet inviteret til at deltage i et nyt 
regionsprojekt, der har til formål at styrke søgningen til scienceuddannelserne. Som 
omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter er valgt en sundhedsmæssig problemstilling 
(diabetes), der har høj aktualitet i samfundet, og giver unge i gymnasiet gode muligheder for 
at relatere undervisningen til hverdag, samfundsdebat, uddannelse og jobliv. I projektet 
deltager 6 gymnasier og 4 grundskoler. Studievalg Fyns vejleder skal i 2017 bidrage til 
projektet ved at planlægge og afholde et karrierelæringsseminar fælles for grundskole- og 
gymnasielærere med inddragelse af erfaringer for elevernes præferencer og søgemønstre. 
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Samarbejde med ungdomsuddannelserne 
Studievalg Fyn er meget tilfreds med samarbejdet med de gymnasiale uddannelsers ledelse, 
kontaktpersoner og vejledere. Studievalg Fyns centerleder var inviteret til at holde et oplæg 
om fremtidens vejledning på et møde mellem de fynske STX- og HF-rektorer, som på mødet 
udtrykte stor tilfredshed med den indsats som Studievalgs Fyn vejledere yder. 
 
Studievalg Fyns referencepanel har 2 gymnasierektorer som medlemmer. Rektorerne er 
repræsentanter for henholdsvis de fynske HHX og HTX uddannelser og de fynske STX og HF 
uddannelser, og medvirker ved møderne i referencepanelet til at sikre en løbende og 
konstruktiv dialog om Studievalgs vejledningsindsatser. En gang årligt afholder Studievalg 
Fyns vejledere 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 også godt. Efter en periode med begrænset 
vejledningsaktivitet på Svendborg Erhvervsskoles afdeling for tekniske erhvervsuddannelser 
har et ledelsesskifte medført, er det igen er muligt for Studievalg Fyn at holde oplæg og 
gennemføre vejledning for skolens elever. 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 har gennemført 3 fælles møder, hvor 
samarbejdet mellem UU på Fyn og Studievalg Fyn videreudvikles, og hvor bl.a. 
vejledningsindsatserne i relation til den kommende gymnasiereform er blevet drøftet. 
 
Samarbejde med de videregående uddannelser  
Igen i 2016 har Studievalg Fyn samarbejdet med Studievalg Sydjylland om at afholde 
halvårlige møder med vejlederne fra de videregående uddannelser i Region Syddanmark. 
Efterårets møde blev holdt i Odense med temaet Karrierelæring. Studievalg Fyn har desuden i 
december 2016 afholdt en faglig eftermiddag for vejlederne på Syddansk Universitet med 
fokus på vejledning, valgkompetence og vejledningsmæssige snitflader. 
 
Samarbejde med højskolerne 
Folkehøjskolernes Forening gennemfører hvert år dialogmøder med repræsentanter fra 
Studievalg og de videregående uddannelser. Studievalg Fyns vejledere var desværre forhindret 
i at deltage i 2016, men deltager i dialogmødet igen i 2017. 
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Samarbejde med UddannelsesGuiden og e-Vejledning 

Studievalg Fyn er overordnet set tilfreds med UddannelsesGuiden, som integreres i alle 
kollektive oplæg på skolerne med henblik på at gøre 80% af eleverne selvhjulpne i forbindelse 
med valg af videregående uddannelse. Repræsentanter fra Studievalgcentrene deltager på 
skift i de arbejdsgrupper, som Undervisningsministeriet løbende nedsætter i forbindelse med 
udviklingen af UddannelsesGuiden, og viderebringer hermed både Studievalgsvejledernes og 
de vejledningssøgendes ønsker og erfaringer til de ansvarlige for UddannelsesGuiden.  
 

Studievalg Fyns centerleder har afholdt 2 møder med undervisningsministeriets ansvarlige for 
UddannelsesGuiden og E-vejledning. Møderne anvendes bl.a. til at udveksle erfaringer med 
anvendelses- og søgemønstrene på UddannelsesGuiden og snitfladerne mellem den vejledning 
som foretages af henholdsvis Studievalg og E-vejledning. Den ansvarlige for 
UddannelsesGuiden og E-vejledning deltog endvidere i forbindelse med et centerledermøde i 
august, hvor samarbejdet mellem parterne var på dagsorden. Samarbejdet vurderes som 
værende konstruktivt, men med beklagelige begrænsninger i mulighederne for at udvikle 
valgværktøjer til de videregående uddannelser, idet ressourcerne til UddannelsesGuiden 
primært skal anvendes i relation til Undervisningsministeriets målgrupper.   
 

 
 

 
Notater og høringssvar til Styrelsen for Videregående Uddannelser 
De syv Studievalgcentre har sammen leveret tre notater til Styrelsen for Videregående 
uddannelse i løbet 2016. Ultimo maj afleverede Studievalg på opfordring ét notat om de 
vejledningsopgaver, vi kan se, at Studievalg kan løfte på uddannelses-, arbejdsmarkeds- & 
beskæftigelsesområdet, et notat til Regeringens udspil til en gymnasiereform med et særligt 
fokus på Studievalgs rolle i gymnasiet efter reformen. Sidstnævnte blev i september suppleret 
med yderligere et notat til Styrelsen om Studievalgs bidrag til karrierelæring og vejledning af 
elever efter gymnasiereformen.  
 
Endelig indsendte Studievalg et fælles høringssvar til høring over udkast til Lov om de 
gymnasiale uddannelser og dens følgelovforslag.  
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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 er kontraktholder i forhold 
til Uddannelsesministeriet.    
 
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 2016 har der været en enkelt udskiftning i panelet af repræsentanten fra centrets 
kontraktholder. Ved udgangen af 2016 har referencepanelet nedenstående sammensætning: 
 

• Prorektor Steffen Svendsen, University College Lillebælt (formand) 

• Studiechef Annette Lund, 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 
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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 2016 
en række opgaver med ekstern finansiering. De eksterne opgaver har et omfang svarende til 
ca. 1 årsværk.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

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 synlighedsaktiviteter 

Vejleder Leif Ludvigsen (ansættelsen er udløbet 31.12.2016): 
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 
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for international vejledning 
 
 
Vejleder Tine Andersen (barselsorlov fra 01.11.2015 – 30.06.2016): 
Studievalg Fyns vejleder på 3 gymnasier   
Fagkoordinator for centrets vejledningsfaglige aktiviteter 
Medlem af Studievalgcentrenes erfa-gruppe for elever med udvidet vejledningsbehov 
 

Kontorfuldmægtig Rikke Jørgensen: 
Studievalg Fyns administrative medarbejder    
Ansvarlig for Studievalg Fyns administrative procedurer, økonomistyring og den kontinuerlige 
udvikling og vedligeholdelse af Studievalg Fyns hjemmeside 
 

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 - 31.03.2016): 
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 både praktikanten og centret et godt 
udbytte, og det er planen at tilknytte en praktikant til centret igen i 2017.   
 
Vejlederuddannelse m.v.  
Alle vejledere hos Studievalg Fyn opfylder uddannelseskravet til vejledere ansat i Studievalg. 
Centrets administrative medarbejder er påbegyndt ’Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning 
og administration’, der efter planen vil blive afsluttet i 2018. 
 
Trivsel 
Studievalg Fyn har udformet en ’Deklaration for trivsel og arbejdsglæde hos Studievalg Fyn’. 
Deklarationen drøftes min. en gang årligt, og medvirker herved til sikre centrets 
opmærksomhed på trivsel og arbejdsglæde.  
 
Beredskabsplan 
I 2016 er der udformet en beredskabsplan for vejledningscentret og gennemført en tilhørende 
beredskabsøvelse.  
 
2017 
Studievalgs vejledning tilrettelægges altid i samarbejde med repræsentanter fra de fynske 
ungdomsuddannelser. Foranlediget af gymnasiereformen, der træder i kraft fra 2017, er der 
ultimo 2016 afholdt møder med flere forskellige fynske gymnasierektorer med det formål at få 
input til at justere Studievalg Fyns vejledningskoncept. Karrierekompetencer bliver fra 2017 ét 
af de fire kompetencemål, som skal integreres på de gymnasiale uddannelser, hvilket sker på 
baggrund af initiativet om karrierelæring fra gymnasiereformen juni 2016. Studievalg besidder 
omfattende viden om karrierelæring, og centrene kan deltage konstruktivt i arbejdet med at 
udvikle elevernes karrierelæring, for herved at opbygge de valgkompetencer, der er 
nødvendige i forhold til at håndtere valg af uddannelse og karriere bedst muligt. 
 
Studievalg Fyn har igangsat konceptudviklingsprocessen primo 2017, og centret vil i første 
halvår arbejde intens med at færdiggøre arbejdet, så centrets vejledere og vejlednings-
aktiviteter er klar til at matche de muligheder og ændringer, som gymnasiereformen medfører 
fra august 2017. 

 

 
 
  
 

 


