
Mødet 2015 med gymnasie- 
og VUC-kontaktspersoner 
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Dagens program 

• Studievalg Nordjylland  
kerneopgaver og samarbejdsflader 

• Studiepraktik 

• Studie- og Karrieredag 

• Det kommende år 

• Nyt om uddannelsessystemet 
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http://www.dr.dk/arkivP1/Detektor/Udsendelser/2011/05/17154625.htm


Studievalgs kerneopgaver 
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• Vejlede om valg af videregående 
uddannelse og erhverv – 

• i de gymnasiale uddannelser, 
erhvervsuddannelser og i EUX 

• Åben vejledning – også for borgere… 
• Fokus på elever mv med udvidet behov 

– Alvorlig tvivl, manglende indsigt i selv eller i 
omverdensmulighederne, urealistiske 
forestillinger, uddannelsesfremmed baggrund, 
funktionsnedsættelser… 



Kerneopgaver i gymnasier og 
VUC 
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• Fælles / kollektiv vejledning, incl Studie- og 
Karrieredag - alle elever 

• Åbne træffetider, især for elever med 
udvidet behov  
– Henvis, booking 

• Screening for at identificere elever med 
udvidet behov 
– ”Indkalde” og vejlede 
– Alle hf og hhx-afgangselever, samt visse stx og htx 

• Studiepraktik og Åbent hus 
• Alt bygger på samarbejde med 

skolen/vejlederne! 
 
 
 



De skal vælge rigtigt, første 
gang – i gymnasiestarten 

• Studievalgs bidrag 
– Kollektivt i 1. årgang: uddannelsessystemet, 

adgangskrav koblet til valgfag og 
studieretning, argumenter, vise 
Adgangskortet, varsle at supplering er bøvlet… 

• Skolernes bidrag 
– Sikre relevante valgfagsmuligheder, og studie-

retninger, vejlede realistisk om valgfag, bruge 
Adgangskortet, understrege VU-perspektivet… 

• Eksterne 
– GSK- og SU-reform, ug.dk, gymnasiereform… 
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Hvor mange har vi vejledt 

• Ved 462 kollektive oplæg: 32.000 
– Hertil 7800 til 124 SK-dag-oplæg 

• Ved 10 træffetider = 975 timer: 2900 
• 2100 elever screenet > 720 vejledt 
• Åben vejledning: 5160 

– Heraf 2500 i ungdomsuddannelse 
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Hvor mange tager en VU? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: ”Profiltal 2013” og ”Profiltal 2005”  
 

Viser den forventede uddannelsesadfærd over 25 år for en årgang: 
dem der afsluttede 9. klasse i hhv. 2005 og 2013  

Profil tal Nordjylland Land 

VU i alt  
(2005-årgang) 

39 % 43 % 

(2013-årgang) 56 % (Vesthimmerland) 
65 % (Aalborg) 

62 %  
(drenge dog 56 %) 

Udvikling 67 % 44 % 
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Udvikling i overgang til 
videregående, 27 mdr efter eks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Tal fra UFM, 2014 



Optagne 2014, fra nordjyske 
skoler, fordelt på VU-type (5424)  
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3077 954 

889 504 



Optagne 2014, andel af dimittender 
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Optagne 2014, andel dimittender 
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Vi laver også andet… 

• Vejleder eud-elever 
• Vejleder eux-elever – udvikling/drift 
• Vejleder unge og voksne uden for 
• Projekter i samarbejde med uu-

institutioner, støttet af Reg. Nordjylland: 
– Udvikling af viden, redskaber, vejledning… 

• Studiepraktik – national administration, 
regional markedsføring, transport mv 

• Netværk – UU, Jobcentre, Forsvaret, 
kommuner, region, øvrige Studievalg… 
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Grundskole 

Gymnasiale 
 uddannelser 

Erhvervs- 
uddannelser 

Erhvervs-
akademi-

uddannelser 
2 år 

Professions-
bachelor-

uddannelser 
3-4 år 

Bachelor 
3 år 

Universitets-
uddannelser 

Kandidat 
2 år 

Uddannelsessystemet 

EUX 
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Hvad gør Studievalg ikke… 

• Vejleder ikke om erhvervsuddannelse, 
praktikpladssøgning mv 
– Men om forskel på VU og EUD 
– Henvis til erhvervsskolen, eller til UU 

• Vejleder ikke om uddannelse i 
udlandet… 
– Men om muligheder, rammer, info-steder 
– Ikke om uddannelserne, at finde uddannelsen, 

udd-sted, land, krav, optagelsesregler mv. 
– www.gribverden.dk  
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