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1. Studievalg Sydjylland 2015 
 
I Studievalg Sydjylland holder vi os ajour og opdateret. Vi er professionelle i vores til-
gang, vi har fokus på kerneopgaven og vores målgrupper, vi har fornemmelse af virke-
ligheden, og vi er ikke mindst både tilpasnings- og omstillingsparate.  
    
Studievalg Sydjyllands struktur og vejledningskoncept som beskrevet i vores ydelsesbe-
skrivelser fungerer rigtigt godt. Konceptet er tilpasset de demografiske, geografiske og 
uddannelsesmæssige udfordringer, som vores område giver os at arbejde med, og den 
uddannelsespolitiske dagsorden, som vi også er en del af.  
 
Derfor har vi i 2015 blandt andet navigeret i virkningerne af beskæftigelses- kontant-
hjælpsreformerne, implementeringen af EUD reformen på erhvervsskolerne, taget diskus-
sioner og holdninger til et nyt gymnasieudspil til efterretning, forklaret SU reform, frem-
driftsreform og dimensionering på de videregående uddannelser, deltaget i diskussioner 
om optagelsessystem og GS med samarbejdspartnere og interessenter – og før, under-
vejs og bagefter hjulpet og forklaret sammenhængen, anvist retninger og kortlagt mulig-
hederne overfor vores målgrupper.  
 
 
2. Bemærkninger og kommentarer til talpublikation (Studievalgtal 2015) 
 
Det er datatrækket ”Studievalgtal 2015” udarbejdet af analyseenheden i Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, der til Studievalgs 7 årsrapporter danner fælles reference. Uddrag 
af datatrækket er indsat nedenfor med henblik på en gennemgang af tallene med ud-
gangspunkt i Studievalg Sydjyllands område. 
 
Udvikling i elevtal i Studievalg Sydjyllands område 
 
Tilgang 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Gymnasiale uddannelser 5.975 7.386 7.622 7.740 7.844 7.652 
Erhvervsuddannelser, hovedforløb 4.968 6.207 5.798 5.594 5.454 5.518 

 
Bestand 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Gymnasiale uddannelser 14.650 18.421 19.479 20.301 20.734 20.608 
Erhvervsuddannelser, hovedforløb 10.796 12.026 11.745 11.414 11.388 11.239 

 
Fuldførte 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Gymnasiale uddannelser 4.781 5.222 5.603 5.985 6.522 6.650 
Erhvervsuddannelser, hovedforløb 4.605 4.568 4.596 4.842 4.485 4.582 

 
Den samlede bestand af elever i ungdomsuddannelserne (især de studieforberedende) er 
i perioden 2010 til 2014 steget med 12 %, men det bemærkes, at væksten synes at være 
stoppet. Men det er samtidig værd at notere, at der er en stigning i antallet, der fuldfører 
en gymnasial uddannelse i samme periode på godt 27 %.  
 
Det er en klar indikation af, at vejledningsindsatsen/fastholdelsesarbejdet i de studiefor-
beredende ungdomsuddannelser ser ud til at have effekt. I takt med at flere elever går i 
gang med en gymnasial uddannelse, er andelen, der gennemfører den studieforbereden-
de uddannelse, altså også stigende. En positiv, afledt effekt er selvfølgelig, at gruppen, vi 
i Studievalg på den måde får vejledt videre til videregående uddannelse og karriere, bli-
ver større. 
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Det er en udfordring i arbejdet at balancere prioriteringerne, så vi når ud til flest muligt 
og holder fokus på de elever, der har et udvidet behov for vejledning. Samtidig må og 
skal indsatsen nemlig ikke gå ud over de elever, der forventes at skulle klare sig selv på 
baggrund af progressionen i de kollektive vejledningsarrangementer.  
 
Laves en tilsvarende analyse af tallene i overstående tabeller på erhvervsuddannelsernes 
hovedforløb, ses det, at den samlede bestand i perioden 2010-2014 er faldet med 7 %, 
mens antallet, der fuldførte pr. år er stort set uforandret.  
 
Overgangsfrekvenser:  
 
Set over perioden 2010-2014 følger tallene for eleverne i Studievalg Sydjyllands område 
tallene på landsplan, når det kommer til andel af dem, der påbegynder videregående ud-
dannelse hhv. umiddelbart efter endt eksamen, efter 1 års pause og 2 års pause. Ten-
densen set over en 10-årig periode er ret tydelig: samtidig med at flere går i gang med 
en studieforberedende uddannelse, og flere fuldfører, er andelen der går i gang med en 
videregående uddannelse, steget markant. Derudover viser tallene også, at de, der går i 
gang, også går i gang hurtigere. Omvendt ses det også, at tallene inden for perioden 
2010-2014 ikke har ændret sig væsentligt.  
 
Andel af elever, der 3 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en videregående uddannelse 
 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Studievalg Sydjylland 14% 23% 22% 23% 24% 22% 
Landsplan 17% 20% 22% 22% 22% 21% 

 
 
Andel af elever, der 15 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en videregående uddannelse 
 2004 2010 2011 2012 2013 

Studievalg Sydjylland 38% 55% 55% 54% 54% 
Landsplan 42% 53% 54% 54% 53% 
 
 
Andel af elever, der 27 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en videregående uddannelse 
 2004 2010 2011 2012 

Studievalg Sydjylland 57% 72% 72% 70% 
Landsplan 59% 72% 72% 70% 

 
 
Tallene i datatrækket viser også, at 30 % af de elever, der fuldfører en gymnasial uddan-
nelse, ikke er gået i gang med en videregående uddannelse senest 2 år efter endt uddan-
nelse, hvilket gør det vanskeligt ikke at hævde, at der kunne eller burde gøres mere.   
 
Nogle fra restgruppen kan selvfølgelig være gået EUD-vejen, og andre har sandsynligvis 
fundet sig en anden karriere. Men mon ikke der går nogle rundt derude, der godt kunne 
trænge til at komme i gang. Der er sat flere foranstaltninger i gang på landsplan med det 
formål at få flere til at vælge at gå i gang med uddannelse og også at gå i gang tidligere - 
konsekvenserne af disse foranstaltninger er endnu ikke slået igennem. 
 
Under alle omstændigheder er det vores vurdering, at der er brug for en nærmere analy-
se af denne restgruppe for at få afdækket og præciseret problemets omfang, så mere 
målrettede indsatser kan udvikles og afprøves    
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Nedenfor er tallene delt op på de forskellige gymnasiale retninger 
 
Andel af elever i Studievalg Sydjyllands område, der 3 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en videre-
gående uddannelse fordelt på de gymnasiale retninger   
Studievalg Sydjylland 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

HF 16 % 23 % 26 % 21 % 23 % 31% 

STX 9 % 15 % 16 % 16 % 18 % 16% 

HHX 13 % 26 % 24 % 25 % 26 % 20% 

HTX 19 % 30 % 33 % 33 % 36 % 29% 

Andel af elever i Studievalg Sydjyllands område, der 15 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en vide-
regående uddannelse fordelt på de gymnasiale retninger   
Studievalg Sydjylland 2004 2010 2011 2012 2013 

HF 36 % 48 % 50 % 42 % 45% 

STX 41 % 56 % 56 % 56 % 54% 

HHX 29 % 51 % 50 % 49 % 52% 

HTX 43 % 61 % 68 % 64 % 72% 
 
 
Andel af elever i Studievalg Sydjyllands område, der 27 måneder efter fuldført gymnasial eksamen har påbegyndt en vide-
regående uddannelse fordelt på de gymnasiale retninger   
Studievalg Sydjylland 2004 2010 2011 2012 

HF 52 % 63 % 60 % 58% 

STX 69 % 78 % 78 % 76% 

HHX 40 % 62 % 60 % 61% 

HTX 53 % 74 % 80 % 77% 
 
 
I 2014 var det elever med en HF-baggrund, der havde den største andel af dem, der på-
begyndte en videregående uddannelse umiddelbart efter endt HF eksamen. STX’erne er 
dem, der i størst omfang vælger at holde sabbat. Imidlertid er det også STX’erne, der 
sammen med HTX’erne har den største andel af dem, som 2 år efter fuldført gymnasial 
uddannelse er påbegyndt en videregåede uddannelse – lidt mere end 75 %. Fra HF og 
HHX er det omkring 60 %, der 2 år efter endt gymnasial uddannelse er påbegyndt vide-
regående uddannelse.  
 
Sammenholdt med de tilsvarende landstal (se Studievalgtal 2015) er tallene for Studie-
valg Sydjyllands område på omgangshøjde, for så vidt angår STX, HF og HTX, mens HHX 
er lidt bagud. 
 
Uanset hvad, indikerer tallene, at vi i vores møde med de unge skal være endnu mere 
opmærksomme på at differentiere og målrette vores vejledningsaktiviteter mod de re-
spektive gymnasiale retninger. Det betyder også, at vi i Studievalg Sydjylland kan og skal 
gøre en ekstra indsats for at få flere til at søge videre efter endt ungdomsuddannelse, så 
potentialet udnyttes.  
 
I Studievalg fremhæver vi uddannelsessystemets fleksible opbygning og mulighederne for 
at bygge ovenpå. Især blandt unge med uddannelsesfremmed baggrund og blandt drenge 
opleves det positivt, at videregående uddannelse er andet end universitetsstudier. I vores 
vejledning taler vi ikke universitetsuddannelserne ned, men vi forsøger at tale erhvervs-
akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser op på niveau. Pointen er, at til-
gang til læring er forskellig, og at det fleksible uddannelsessystem gør det muligt at nå 
samme slutniveau kompetencemæssigt.  
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Derfor er vi ikke udpræget glade for den planlagte dimensionering af de videregående 
uddannelser – eller rettere udmøntningen af den. Vi ser nemlig en måske utilsigtet be-
grænsning af adgang til universiteternes kandidatuddannelser for ansøgere med en pro-
fessionsbacheloruddannelse som adgangsgrundlag. Det virker, som om den dimensione-
ring direkte modarbejder det fleksible uddannelsessystem.  
 
Kontaktstatistik 
I Studievalg Sydjyllands ser det ud til, at vi har stabiliseret vores kontakttal for så vidt 
angår antal deltagere ved informationsarrangementer med unge i ungdomsuddannelse. 
Faldet fra 2013 til 2014 forklarede vi sidste år med at det store uddannelsesorienterende 
arrangement ”Karrierevalg” var taget ud af vores vejledningsprogram. Som andet steds 
bemærket var der i 2015 igen et uddannelsesorienterende arrangement, ”Ta et valg”, 
som eleverne (2.g. og 1.hf) i vores område har deltaget i. Det drejer som om ca. 7000 
elever.    
 
Vi tror stadig på stort individuelt læringsudbytte for elever, der deltager i målrettede 
gruppevejledninger, men har fortsat svært ved at trække eleverne til tilbuddet.    
 
Størst stigning har vi i Studievalg Sydjylland haft i antallet af individuelle vejledningsakti-
viteter med unge i ungdomsuddannelse. Efter at vi i 2014 blev opmærksomme på faldet i 
individuelle vejledningsaktiviteter fra 2013 til 2014, har vi i 2015 arbejdet på synliggørel-
se af vores vejledningstilbud – noget kunne tyde på, at det har haft en positiv effekt. 
 
Studievalg Sydjylland 2013 2014 2015 

Antal informationsarrangementer med unge i ungdomsuddannelse 1481 1227 1259 

Antal deltagere ved informationsarrangementer med unge i ungdomsud-
dannelse 43210 34252 35464 

Antal tilbudte gruppevejledninger 158 110 109 

Antal faktiske deltagere ved gruppevejledning 1634 795 748 

Individuelle vejledningsaktiviteter i alt 10254 8823 9907 

 - heraf antallet af unge i ungdomsuddannelse 7201 6060 6928 

 - heraf antallet af unge og voksne uden for ungdomsuddannelse 3053 2763 2979 

 
 
KOT-statistikker 
De sidste 3 år har Uddannelsesministeriet offentliggjort tal om søgemønstre i forbindelse 
med ansøgning og optagelse til videregående uddannelser. Tallene efterspørges og bru-
ges af Studievalgs samarbejdspartnere på både ungdomsuddannelserne og de videregå-
ende uddannelser. Præsentationen og løsningen er god, men der er stadig rum til udvik-
ling af løsningen. Det er bl.a. et ønske, at der bliver arbejdet med en yderligere detalje-
ringsgrad i forhold til de modtagende uddannelsesinstitutioner, at tallene bliver renset for 
studieskiftere, og ikke mindst at de fremadrettet også kan sige noget om overgangsfre-
kvens. Særligt det sidste punkt er et ønske, der også fremføres af den gymnasiale sektor. 
 
1. prioritetsansøgere til videregående uddannelse fordelt på type af gymnasial eksamen  

Studievalg 
Sydjylland 

Erhvervs-
akademi-

uddannelse 

Professions-
bachelor-

uddannelse 

Universitets-
uddannelse 

Kunstnerisk-
uddannelse 

Erhvervs-
akademi-

uddannelse 

Professions-
bachelor-

uddannelse 

Universitets-
uddannelse 

Kunstnerisk-
uddannelse 

   STX 324 1778 2416 105 7% 38% 52% 2% 
   HTX 98 224 199 14 18% 42% 37% 3% 
   HF 248 928 355 22 16% 60% 23% 1% 
   HHX 426 501 663 17 27% 31% 41% 1% 
   Alle 1096 3431 3633 158 13% 41% 44% 2% 
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Landsplan 
  

   STX 3184 14271 23065 890 8% 35% 57% 2% 
   HTX 733 1987 2608 130 14% 37% 49% 2% 
   HF 2206 8599 4065 210 15% 58% 27% 2% 
   HHX 2616 3166 4433 97 26% 31% 43% 1% 
   Alle 8756 28054 34220 1327 12% 39% 48% 2% 

 
Tallene for 1.prioritetsansøgninger ved ansøgning om optagelse i 2015 viser os, at ansø-
gere til videregående uddannelse i 2015 fra Studievalg Sydjyllands område med en STX-, 
HF- eller HTX-baggrund var en lille smule mere tilbøjelige til end på landsplan at søge 
optagelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. For HHX’ernes ved-
kommende ligner billedet i Sydjylland det på landsplan. På tværs af de gymnasiale ret-
ninger er det fortsat HHX’erne, der er mest tilbøjelige til at søge optagelse på erhvervs-
akademierne. 
 
Til at supplere tallene i datatrækket (Studievalgtal 2015) kan prognosetallene i ”profilmo-
dellen” fortælle lidt om, hvordan en ungdomsårgang 25 år efter afsluttet 9.klasse agerer i 
forhold til at tage en videregående uddannelse.  
 
Nedenstående tabel sammenholder årgang 2011 med årgang 2014 og prognoserne for 
Region Syddanmark og på landsplan. Årgang 2011 er valgt, fordi det må være den år-
gang, der forudsættes at være færdig med ungdomsuddannelsen (for de flestes ved-
kommende) i 2015, og 2014-årgangen er den seneste årgang der er opgjort i modellen.  
 
Tendensen går i den rigtige retning i forhold til at få flere til at tage / gennemføre en vi-
deregående uddannelse. Sammenholdes årgang 2011 med årgang 2014 i prognosetallene 
for Region Syddanmark, ses der en lille udvikling i andelen af årgangen, der forventes at 
tage en videregående uddannelse fra 59,9 % til 61,6 % - på landsplan er udviklingen fra 
60,7 % til 61,9 %. Årgangen i Region Syddanmark haler med andre ord lidt ind på lands-
gennemsnittet. Andelen af piger, der tager en videregående uddannelse, er fortsat noget 
højere end andelen af drenge både i Region Syddanmark og på landsplan. Pigerne i regi-
onen følger tallene på landsplan, mens drengene går fra at være 1,3 procentpoint bagud 
til kun at være 0,5 procentpoint bagud.  
 
Den ”gamle” såkaldte 60 %-målsætning ser også ud til at være opfyldt i Region Syddan-
mark, og egentlig tættere på den ønskede balance mellem den andel, der tager en uni-
versitetsuddannelse og den andel der tager en erhvervsakademi- eller professionsbache-
loruddannelse.  
 
Fra Profilmodel henholdsvis årgang 2011 og 2014 – 25 år efter 9. klasse:  
   Region Syddanmark  Hele landet 

2011 
årgang 

Erhvervs-
akademi-

uddannelse 

Professions-
bachelor-

uddannelse 

Universitets-
uddannelse 

Samlet Erhvervs-
akademi-

uddannelse 

Professions-
bachelor-

uddannelse 

Universitets-
uddannelse 

Samlet 

samlet 4,8% 29,2% 25,9% 59,9% 5,0% 28,0% 27,7% 60,7% 

piger 3,7% 36,2% 27,4% 67,2% 4,2% 33,8% 29,2% 67,2% 

drenge 5,8% 22,9% 24,5% 53,2% 5,8% 22,6% 26,2% 54,5% 

2014 
 årgang 

              

            

samlet 5,4% 29,8% 26,5% 61,6% 5,5% 28,1% 28,2% 61,9% 

piger 4,2% 35,2% 29,7% 69,1% 4,8% 33,4% 31,1% 69,3% 

drenge 6,5% 24,4% 23,4% 54,3% 6,3% 23,0% 25,5% 54,8% 



6 
Årsrapport 2015 

Studievalg Sydjylland 
 

 
 
 
3. Årets væsentligste aktiviteter, herunder kvalitetssikring og -udvikling 
 
Det overordnede mål med Studievalg Sydjyllands kollektive, gruppevise og individuelle 
vejledning er at bidrage til, at unge og voksne lærer at træffe uddannelses- og karriere-
valg. Studievalg Sydjylland ønsker således at bidrage til, at unge og voksne bliver bevid-
ste om egne ressourcer, holdninger, fremtidsønsker og valgmetoder (selvindsigt), i stand 
til at identificere muligheder (udsigt) samt træffe beslutninger på baggrund af kendskab 
til sig selv og ens muligheder i relation til uddannelses- og karrierevalg (handling).  
 
I vores vejledning er vi inspireret af Rie Thomsens forståelse af karrierekompetencer: 
”kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde samt hånd-
tere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange”. (Thomsen, Rie (2014) Karriere-
kompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & 
ELGPN concept note, Oslo, NVL, s. 4)  
 
I Studievalg Sydjylland arbejder vi systematisk og målrettet med kvalitetssikring og kva-
litetsudvikling af vores vejledningsaktiviteter.  Vi evaluerer løbende vores vejledningsak-
tiviteter. Internt evalueres fortsat alle vejledningsaktiviteter via målsætnings- og strate-
giarbejde, temamøder og arbejdsdage. Eksternt evalueres vores vejledningsaktiviteter på 
dialogmøder med samarbejdspartnere og i vores Følgegruppe, Forum for Gymnasiale Ud-
dannelser og Forum for Erhvervsuddannelser. Hvert år inddrages de unge og voksne i 
evalueringen af udvalgte vejledningsaktiviteter. På baggrund af de interne og eksterne 
evalueringer videreudvikles de kollektive, gruppevise og individuelle vejledningsaktivite-
ter og koncentreres der, hvor det største behov identificeres i forhold til unge og voksne 
både i og uden for ungdomsuddannelserne. 
 
Derudover sikres kvaliteten i vores kollektive, gruppevise og individuelle vejledning via 
systematiske kollegiale supervisions- og feedback-aktiviteter – en praksis, vi har haft i 
Studievalg Sydjylland siden 2011.  
 
Unge i de studieforberedende ungdomsuddannelser 
Med udgangspunkt i en konstruktivistisk læringsforståelse tilrettelægges de kollektive og 
gruppevise vejledningsaktiviteter således, at der tages højde for, at læring sker individu-
elt i samspil med andre. Fokus er på vejledning i nye og eksisterende fællesskaber. Vigti-
ge didaktiske principper i den kollektive og gruppevise vejledning er variation, deltagelse 
og plads til læringsmodstand. 
 
Hvor der i et vejledningsforløb indgår flere vejledningsaktiviteter, tilrettelægges disse bå-
de i forhold til mål, indhold, form og tidsmæssig placering således, at den enkelte oplever 
sammenhæng og progression i vejledningsprocessen. For de unge i de gymnasiale ud-
dannelser betyder det, at de kollektive, gruppevise og individuelle vejledningsaktiviteter 
tilrettelægges med henblik på, at de supplerer hinanden og de øvrige muligheder for in-
spiration via eksterne vejledningsarrangementer som ”Ta´et valg”, Studiepraktik, Åbent 
hus og Studerende for en dag. 
 
Den største del af vores vejledningstid anvendes i de gymnasiale uddannelser. Da vi øn-
sker at anvende flere ressourcer på vejledningsforløb for unge med udvidet behov for vej-
ledning, har vi de seneste år mødt de unge 2 ud af 4 gange i eksisterende klassefælles-
skaber. Tidligere var det 3 ud af 4 gange, vi besøgte de unge i deres egne klasser. Af 
hensyn til opbygningen af relationen til Studievalgvejlederen har vi valgt at møde de un-
ge i de eksisterende klassefællesskaber i 1.g/1.hf og 2.g/2.hf. Det giver mulighed for at 
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opbygge tillid og fortrolighed og dermed progression i forhold til at lære at træffe uddan-
nelses- og karrierevalg. De to kollektive vejledningsarrangementer i 3.g/2.hf afholdes for 
2-3 klasser ad gangen.  
 
I 2015 har vi fortsat målrettet vores kollektive vejledningsarrangementer mod unge med 
udvidet behov for vejledning under hensyntagen til, at de kollektive vejledningsarrange-
menter skal give mening for alle unge i de gymnasiale uddannelser. Fokus er på unges 
mulighed for at lære om sig selv i uddannelsesvalgsituationer i mødet med andre unge i 
trygge rammer. I eksisterende fællesskaber i klasserne faciliterer vi læringsprocesser via 
elevaktiverende aktiviteter som f.eks. gruppearbejde, parvise summeøvelser, rollespil, IT-
informationssøgningsøvelser, inddragelse af film og klassediskussioner. Dette giver mu-
lighed for, at de unge kan bruge sig selv og kammeraterne aktivt til at udforske dilemma-
er og muligheder i forhold til valg af videregående uddannelse og karriere. Da det er for-
skelligt, hvad der sætter gang i læreprocesser hos den enkelte, bestræber vi os på at va-
riere aktiviteterne i det enkelte arrangement med henblik på at optimere de unges udbyt-
te af de kollektive vejledningsarrangementer. 
 
Læringsmål for de enkelte kollektive vejledningsarrangementer i de gymnasiale uddannelser: 
Tidspunkt Titel Læringsmål 

 
1.g/1.hf 
Okt.-nov. 

”Studievalg” 
 

Kendskab til Studievalg Sydjyllands vejledningstilbud, overblik over det vide-
regående uddannelsessystem, viden om specifikke adgangskrav og adgangs-
kvotienter, bevidsthed om konsekvens af valg af studieretning/HF valgfag i 
forhold til videregående uddannelse og karriere. 
 

2.g/1.hf 
Marts-april 

”Valg og valgover-
vejelser” 

Kendskab til type valg, valgmetoder, refleksion over egen valgsituation, 
valgkriterier, interesser, uddannelses- og karriereønsker. Overblik over mu-
ligheder for uddannelse i udlandet. 
 

3.g/2.hf 
Aug.-Sept. 

”Uddannelses- og 
karrierevalg” 

Bevidsthed hos de unge om, hvad karriere kan betyde, og egen karrierefor-
ståelse. Indsigt i forskellige karriereforløb. Viden om efter-/videreuddannel-
sessystemet, og hvor man kan finde informationer om jobindhold og beskæf-
tigelsesmuligheder. Viden om Studiepraktik og -tilmelding. 
 

3.g/2.hf 
Jan.-feb. 

”Valg af ansøg-
ningsstrategi” 

Viden om ansøgningsprocedure og optagelsesregler, herunder betydning af 
plan B, refleksion over sabbat ift. uddannelses- og karrierevalg, forståelse for 
regler om SU og uddannelseshjælp, viden om gymnasial supplering, ”Ud af 
huset” aktiviteter (”Ta´et valg”, Studiepraktik, Åbent hus, Studerende for en 
dag) og vejledningsmuligheder efter gymnasiet. 
 

 
I 2015 har vi haft gode erfaringer med at uddele en folder til forældrene. Forældrefolde-
ren udleveres af Studievalgvejleder eller den gymnasiale institutions studievejledere eller 
uddannelsesledere på forældremøder eller sendes til forældrene i første halvår af 1.g/1hf. 
Formålet med folderen er at synliggøre Studievalgs vejledningstilbud over for forældrene 
samt at give gode råd om, hvordan de kan støtte deres unge i valg af uddannelse og kar-
riere. Den engelske version af forældrefolderen er også blevet godt modtaget af IB-
forældrene.  
 
I 2015 afholdt vi for anden gang arrangementet ”Uddannelses- og Karrierevalg” i begyn-
delsen af 3.g/2.hf. Vi oplever, at uddannelsesvalget for de unge ofte bliver svært, da de 
tror, at de skal forudsige, hvad de vil arbejde med, indtil de går på pension. Samtidig op-
lever vi, at de unge i højere grad end tidligere efterspørger viden om jobindhold og be-
skæftigelsesmuligheder efter de enkelte videregående uddannelser. Formålet med ”Ud-
dannelses- og Karrierevalg”-arrangementet er at skabe større bevidsthed om, hvad karri-
ere kan betyde, hvad de unges egen karriereforståelse er, indsigt i forskellige karrierefor-
løb, og hvor de kan finde informationer om jobindhold og beskæftigelsesmuligheder.  
 
Alle de deltagende unge evaluerede arrangementet via et elektronisk spørgeskema. 80 % 
svarede, at arrangementet i nogen grad (63 %) eller meget høj grad (17 %) havde udvi-
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det deres opfattelse af, hvordan begrebet karriere kan forstås. Vi spurgte derudover, 
hvad de havde fået ud af at høre om konkrete karriereforløb. De unge kunne sætte kryds 
ved flere udsagn. 61 % svarede, ”At der er gode muligheder for at ikke at skulle lave det 
samme hele mit liv”. 56 % havde hæftet sig ved ”At der kan være mulighed for at skifte 
branche uden at skulle starte forfra på en ny uddannelse”. 50 % svarede, ”At der er mu-
lighed for at videreuddanne mig, sideløbende med at jeg arbejder”. Evalueringen bekræf-
ter vores egen interne evaluering af arrangementet: at de unge i højere grad har fået øj-
nene op for, at valg af uddannelse ikke låser dem til et bestemt arbejdsområde og en be-
stemt livsform resten af livet. 
 
I Studievalg Sydjylland er vi fortsat optaget af, hvordan vi kan optimere de unges læ-
ringsudbytte af vores kollektive, gruppevise og individuelle vejledningsaktiviteter. I efter-
året 2015 har vi haft en studerende i et praksisforløb hos os. Den studerende går på kan-
didatuddannelsen i læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet i København, med 
studieretning i unge og uddannelse. Praksisforløbet har bidraget til, at vi er blevet endnu 
klogere på, hvordan vi kan arbejde med unges læring og udvikling i specielt de kollektive 
vejledningsaktiviteter. På baggrund af den studerendes observationer, fokusgruppeinter-
views med udvalgte afgangselever, teoretiske oplæg og refleksioner på temamøder har vi 
opnået større praktisk og teoretisk indsigt i måder at arbejde med læringsformer, motiva-
tion, differentiering, variation i deltagelsesformer og skift i kollektive vejledningsaktivite-
ter. 
 
Unge med udvidet behov for vejledning 
På baggrund af vores erfaringer i de senere år har vi videreudviklet vores systematiske 
identifikation af unge med udvidet behov for vejledning. Ved at forholde sig til en række 
udsagn i et elektronisk spørgeskema er de unge selv med til at udpege, hvem der har 
behov for et udvidet vejledningsforløb.  
 
I vores screening er det fortsat en præmis, at alle unge skal have udbytte af at udfylde 
skemaet, selv om hensigten er at identificere de unge, der har et udvidet vejledningsbe-
hov. Udgangspunktet er Studievalgs nationale definition af unge og voksne med udvidet 
behov for vejledning, hvorfor fokus er på unge med enten funktionsnedsættelse, uddan-
nelsesfremmed baggrund, utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger, urealistiske 
forventninger (selvundervurderende eller selvovervurderende), eller unge, der er uafkla-
rede (handlingslammende tvivl). 
 
I 2015 har alle unge i de gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX) udfyldt et elek-
tronisk spørgeskema to gange i forbindelse med de kollektive vejledningsarrangementer: 
første gang i 2.g/1.hf i perioden marts–april, anden gang i 3.g/2.hf i perioden august–
september. Vi har generelt gode erfaringer med de anvendte spørgeskemaer. 
 
Unge med funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige forudsætninger eller urealistiske for-
ventninger (selvundervurderende) tilbydes 2 samtaler - 1 samtale i foråret i 2.g/1.hf og 1 
samtale i efteråret i 3.g/2.hf. Unge med uddannelsesfremmed baggrund tilbydes 2 grup-
pevejledninger – 1 á 90 min. i foråret i 2.g/1.hf og 1 á 45 min. i efteråret i 3.g/2.hf. Uaf-
klarede unge (handlingslammende tvivl) tilbydes 1 gruppevejledning á 90 min. i efteråret 
i 3.g/2.HF. Unge med urealistiske forventninger (selvovervurderende) tilbydes 1 samtale i 
efteråret i 3.g/2.HF.  
 
Vi har valgt at differentiere vores vejledningstilbud til unge med udvidet behov for vejled-
ning på denne måde, da det er vores erfaring, at det er de unge med funktionsnedsættel-
se, utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger, uddannelsesfremmed baggrund og 
urealistiske forventninger (selvundervurderende), som oftest ikke selv opsøger vejled-
ning, og som har brug for mere tid til at overvinde barriererne i forhold til uddannelses- 
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og karrierevalg. Gruppevejlednings- og samtaleforløbene spiller op ad ”Ta´et valg” i april 
2015, Studiepraktik i oktober 2015 og/eller Åbent Hus-arrangementerne i februar/marts 
2016. Eksempelvis inviteres unge med uddannelsesfremmed baggrund til workshop, unge 
med utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger eller urealistiske forventninger (selv-
undervurderende) til samtale inden ”Ta´et valg” i april samt opfølgende workshop eller 
opfølgende samtale inden tilmeldingsfristen til Studiepraktik. Samtidig modtager disse 
unge en sms-påmindelse midt i tilmeldingsperioden til Studiepraktik. 
  
De unge på IB i 3.g udfylder et engelsksproget elektronisk spørgeskema, som dels identi-
ficerer unge med udvidet behov for vejledning – dels unge, der er eksamensangste eller 
har svært ved at komme i gang med at forberede sig til eksamen. Kontaktoplysningerne 
på eksamensangste eller forberedelsesramte unge sendes til skolens IB-vejledere, hvis 
den unge har givet skriftlig tilladelse til det. Pga. det relativt lave antal unge med udvidet 
behov for vejledning på IB tilbydes de unge fortrinsvis en samtale. 
 
I udformningen af materiale og øvelser til de forskellige typer gruppevejledninger har vi 
taget udgangspunkt i didaktiske principper som variation, deltagelse, medbestemmelse 
og plads til læringsmodstand. De overordnede mål for hver type gruppevejledning er be-
skrevet og synliggjort både over for de unge og os selv. Studievalg Sydjyllands værktøjs-
kasse til gruppevejledninger rummer et bredt sortiment af aktiviteter, vi som vejledere 
kan trække på, afhængigt af deltagernes læringsbehov i de enkelte gruppevejledninger. 
 
I 2015 har vi via elektroniske spørgeskemaer evalueret vores gruppevise vejledningstil-
bud. 94 % svarede, at deres udbytte af gruppevejledningen var godt (44 %) eller meget 
godt (50 %). 6 % havde fået et nogenlunde udbytte. Der var ikke nogen, som oplevede 
de fik et dårligt eller meget dårligt udbytte af gruppevejledningen. De unge kunne derud-
over sætte kryds ved forskellige udsagn. 81 % giver udtryk for, at de har fået et andet og 
mere positivt syn på deres situation, efter de har deltaget i en gruppevejledning. 69 % er 
blevet inspireret af de øvrige deltagere og deres idéer til, hvad man kan gøre for at kom-
me tættere på at træffe uddannelses- og karrierevalg. Gruppevejledning giver deltagerne 
mulighed for at lære af andre og spejle sig i andre, der befinder sig i en lignende valgsi-
tuation. 
 
På tværs af Studievalg er der erfa-grupper. Arbejdet i disse er også tænkt i et kvalitets-
sikringsperspektiv – med idegenerering og udveksling af Best Practice. I 2015 har vi fort-
sat benyttet os af Studievalgs fælles evalueringsspørgeskema, udviklet af evaluerings, 
effekt- og kvalitetsmålings-erfa-gruppen, til evaluering af de individuelle vejledninger på 
de gymnasiale institutioner. Evalueringen er vedlagt som bilag.  
 
Vi oplever, at de unge i de gymnasiale uddannelser overordnet er tilfredse med den 
hjælp, de har modtaget under samtalen. På spørgsmålet ”Hvor meget har samtalen hjul-
pet?” er gennemsnittet af Studievalg Sydjyllands respondenters samlede vurdering 3,7 på 
en skala fra 1-5 med 5 som maksimum. Hyppigst valgte svarkategori er 4 (35 %). Kun 3 
% har benyttet svarkategorien 1.  
 
De unge fik spørgsmålet: ”Hvad talte I om ved samtalen”. Topscorerne er ”Min usikker-
hed i forhold til at vælge uddannelse”, ”Hvad det kræver at søge ind på en eller flere ud-
dannelser” og ”Hvordan jeg bedst muligt finder relevante oplysninger på internettet i for-
hold til mit valg af uddannelse”. Noget tyder på, at det er de rigtige unge, der benytter 
tilbuddet om individuel vejledning, nemlig dem, der er usikre i deres valg, samt dem, der 
er i tvivl, om de kan blive optaget på en videregående uddannelse. 
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Unge og voksne i erhvervsuddannelserne – herunder EUX 
- Vejledning på erhvervsuddannelserne (EUD) 
Målet med Studievalg Sydjyllands vejledning på erhvervsuddannelserne er at give EUD-
eleven lyst til at læse videre ved at synliggøre videreuddannelsesmulighederne. Dette 
sker fortsat med respekt for den uddannelse, EUD-eleven er i gang med. Derfor er det 
heller ikke et mål i sig selv, at EUD-eleven søger mere uddannelse umiddelbart efter, at 
erhvervsuddannelsen er afsluttet. Målet er at bevidstgøre EUD-eleven om muligheden for 
mere uddannelse. 
 
I 2015 har vi holdt kollektive vejledningsarrangementer på alle erhvervsskoler. I de kol-
lektive vejledningsarrangementer, som afholdes i løbet af hovedforløbene, inddrages rol-
lemodeller enten via film eller ”live-deltagelse” af studerende eller vejledere fra de vide-
regående uddannelser.  EUD-eleven får en demonstration af uddannelsessystemet - del-
tids-/fuldtidsuddannelser, og vi omtaler eventuelle specifikke adgangskrav.  I 2015 har vi 
videreudviklet vores EUD-kollektive vejledningsarrangement med henblik på at øge EUD-
elevernes motivation til at tage en videregående uddannelse. EUD-eleverne får mulighed 
for selv at være aktive ved bl.a. at diskutere egen forståelse af karrierebegrebet, gode 
grunde til at tage en videregående uddannelse samt reflektere over rollemodelfilm eller 
mødet med studerende/vejledere fra videregående uddannelser samt diverse fakta i for-
hold til videregående uddannelser. EUD-eleverne klædes også på til at kunne finde egne 
videreuddannelsesmuligheder via inspirationsværktøjet ”EUD videre som faglært” på 
ug.dk.  
 
Siden 2013 har vi evalueret vores kollektive vejledningsarrangement for eleverne i er-
hvervsuddannelserne. De er bl.a. blevet spurgt om deres viden om deres videreuddannel-
sesmuligheder før og efter Studievalgs kollektive vejledningsarrangement. Resultatet er 
indsat herunder: 
 
EUD-elevers viden om videreuddannelsesmuligheder i 2015 og (2014) 
 
 Stor Nogen Ingen 

Før Studievalgs arrangement 
 11 % (14%) 70 % (63%) 19 % (23%) 

Efter Studievalgs arrangement 
 30 % (39%) 61 % (56%) 9 % (5 %) 

  
Som det fremgår af ovenstående tabel, har 95 % af respondenterne i 2014 og 91 % i 
2015 svaret, at de har stor eller nogen viden om videreuddannelsesmuligheder efter Stu-
dievalgs arrangement. Derudover svarede 89 %, at de fandt arrangementet i nogen grad 
(67 %) eller i meget høj grad (22 %) relevant. I forhold til om arrangementet øgede de-
res motivation til at tage en videregående uddannelse, svarede 70 % i ”nogen grad”, 
mens 12 % svarede ”i høj grad”.  
 
I forbindelse med det kollektive EUD-vejledningsarrangement beder vi fortsat alle EUD- 
elever om at udfylde et kombineret elektronisk screenings- og evalueringsskema. Elever, 
som har sat et kryds i ”Jeg ved, at jeg vil tage en videregående uddannelse, jeg ved hvil-
ken og ønsker vejledning” eller ”Jeg ved, at jeg vil tage en videregående uddannelse, 
men jeg ved endnu ikke hvilken” eller i ”Jeg overvejer at tage en videregående uddannel-
se, men jeg ved endnu ikke hvilken og ønsker vejledning” bliver tilbudt individuel vejled-
ning. Vi modtager fortsat positive tilbagemeldinger fra både erhvervsskoler og EUD-elever 
i forhold til dette initiativ. 
 
Som en konsekvens af EUD-reformen ser vi et behov for, at der udvikles et værktøj på 
ug.dk, der synliggør, hvilke videregående uddannelsesmuligheder der vil være efter hver 
enkelt af de nye erhvervsuddannelser. Værktøjet vil visuelt skulle se anderledes ud end 
”EUD videre som faglært”-værktøjet, udviklet til erhvervsuddannelser påbegyndt før 1/8 
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2015, da man med en erhvervsuddannelse påbegyndt efter 1/8 2015 vil have langt flere 
muligheder for at tage en videregående uddannelse. I udviklingsfasen vil vi foreslå, at der 
nedsættes en ug.dk-arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Studievalg, UU, er-
hvervsskolerne og andre relevante aktører, som ville kunne få glæde af værktøjet i deres 
vejledning. Værktøjet ville f.eks. kunne benyttes i vejledningen i folkeskolen, på grund-
forløbene på erhvervsuddannelserne, på jobcentrene og i Studievalg. 
 
Alle EUD-elever får fortsat brevet ”Tillykke med din uddannelse” sammen med deres 
svendebrev. Her oplyses om muligheden for at kontakte Studievalg, hvis de skulle få brug 
for det.  
 
 
Vejledning på EUX 
Da EUX er en erhvervsuddannelse med studiekompetencegivende eksamen, har vi i Stu-
dievalg Sydjylland valgt at tilbyde EUX-elever to kollektive vejledningsarrangementer – et 
på grundforløbet og et på hovedforløbet. Vi havde oprindelig planlagt at afholde 2 kollek-
tive vejledningsarrangementer på hovedforløbet, således at EUX-eleverne ville møde Stu-
dievalg 3 gange i løbet af deres EUX. Af logistiske årsager har vi valgt at afholde et vej-
ledningsarrangement på hovedforløbet. Arrangementet på hovedforløbet vil have de 
samme læringsmål som de oprindelig planlagte hovedforløbsarrangementer.   
 
Indholdsmæssigt vil de kollektive arrangementer bygge på dele af indholdet i de kollekti-
ve vejledningsarrangementer på de gymnasiale uddannelser og dele af indholdet i de kol-
lektive vejledningsarrangementer på erhvervsuddannelserne.  
 
Læringsmål for de enkelte kollektive vejledningsarrangementer på EUX: 
Tidspunkt Læringsmål 

 
Grundforløb arrangement Kendskab til Studievalg Sydjyllands vejledningstilbud, overblik over det 

videregående uddannelsessystem, viden om adgangskrav til fuldtids- og 
deltidsstudier, bevidsthed om konsekvens af valg af EUX-valgfag i forhold til 
videregående uddannelse og karriere. 
 

Arrangement på næstsidste hovedfor-
løb 

Kendskab til type valg, valgmetoder, refleksion over egne valgkriterier, 
interesser, uddannelses- og karriereønsker. Bevidsthed hos EUX-eleven om, 
hvad karriere kan betyde, og egen karriereforståelse. Indsigt i forskellige 
karriereforløb, Viden om hvor man kan finde informationer om jobindhold 
og beskæftigelsesmuligheder. Viden om ”Ud af huset”-aktiviteter (”Ta´ et 
valg”, Studiepraktik, Åbent hus, Studerende for en dag). 
 
Viden om ansøgningsprocedure og optagelsesregler, herunder betydning af 
plan B, viden om gymnasial supplering, SU-regler og vejledningsmuligheder 
efter EUX. 
 

 
I 2015 har vi fortsat koncentreret os om at udvikle de kollektive vejledningsarrangemen-
ter samt skabe kontakt til relevante personer på de enkelte EUX-uddannelser i Sydjyl-
land.  
 
Unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 
De unge og voksne uden for ungdomsuddannelse kan benytte sig af Studievalg Sydjyl-
lands tilbud om Studie- og Karrierevejledning i 12 byer i vores område. I efteråret 2015 
evaluerede vi vores Studie- og Karrierevejledning.  Vi oplever, at unge og voksne gene-
relt er tilfredse med den vejledning, de har modtaget. På spørgsmålet ”I hvor høj grad 
hjalp samtalen dig?” svarer 95 %, at samtalen i nogen grad (22,5 %) eller i høj grad 
(42,5 %) eller i meget høj grad (30 %) har hjulpet dem. Der er ikke nogen, som har be-
nyttet sig af svarmuligheden ”Slet ikke”. Næsten alle oplevede, at vejledningen var for-
ståelig, og ikke mindst at de følte sig forstået af vejlederen, og at de gik derfra med en 
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ide om, ”hvad det næste skridt skulle være”. Evalueringen af Studievalg Sydjyllands Stu-
die- og Karrierevejledning fortsætter i hele 2016. 
 
Vi tilbyder fortsat unge og voksne på alle højskoler i Sydjylland kollektiv og individuel vej-
ledning i foråret og efteråret. Målene med de kollektive arrangementer er, at deltagerne 
bliver bevidste om alternative studier inden for et interesseområde, opnår viden om an-
søgningsprocedure, optagelsesregler, gymnasial supplering, SU-regler, inspiration til 
valgmetoder samt viden om vejledningsmulighederne efter højskolen. På baggrund af 
erfaringerne i 2014 har vi i 2015 videreudviklet indhold og form i det kollektive vejled-
ningsarrangement. Derudover har vi haft fokus på at skabe kontakt til de 13 højskoler i 
Sydjylland. I 2016 vil vi evaluere vores kollektive vejledningstilbud til højskolerne internt 
og eksternt i dialog med vores kontaktpersoner på højskolerne. 
 
I samarbejde med VEU-centre, jobcentre, VUC og Forsvarets Rekruttering deltager vi i 
uddannelses- og karrierevalgsarrangementer for værnepligtige på Varde og Haderslev 
kaserner. Det er i høj grad relevant, at Studievalg deltager. Flertallet af de værnepligtige 
er drenge og studenter. Der er også en del værnepligtige, som har en erhvervsuddannel-
se. Målene med Studievalg Sydjyllands kollektive og individuelle vejledning på kasernerne 
er at give de værnepligtige indblik i deres uddannelses- og karrieremuligheder, viden om 
ansøgningsprocedure, optagelsesregler, gymnasial supplering, SU-regler og vejlednings-
muligheder efter værnepligten. 
 
I 2015 har vi på Sprogskolen Kolding afholdt to kollektive vejledningsarrangementer for 
udlændinge og danskere med en udenlandsk gymnasial eller videregående uddannelse. 
Målgruppen er Studieprøvekursisterne i Sydjylland, som kommer til Kolding i forbindelse 
med studieprøverne. Denne gruppe af unge og voksne har ofte et udvidet behov for vej-
ledning, da deres kendskab til det danske uddannelsessystem, adgangskrav, regler for 
undervisningsafgift og ansøgnings-, merit- og dispensations-procedurer er begrænset.  
 
Derudover kan de også være uafklarede i forhold til valg af videregående uddannelse, 
samt hvor i verden de ønsker at studere. De uafklarede unge og voksne tilbydes individu-
el vejledning enten lige efter det kollektive vejledningsarrangement på Sprogskolen Kol-
ding eller i de efterfølgende uger i Studie- og Karrierevejledningen i Sydjylland. På bag-
grund af de gode erfaringer i 2015 vil Studievalg Sydjylland i 2016 fortsat tilbyde kollek-
tiv og individuel vejledning til udlændinge og danskere med udenlandsk gymnasial eller 
videregående uddannelse.  
 
Sociale medier 
2015 var første år, hvor vi havde én fælles Studievalg Sydjylland facebook-side for unge 
og voksne i og uden for ungdomsuddannelserne i Sydjylland, efter at vi i 2013-2014 hav-
de haft et facebook-pilotprojekt, hvor vi afprøvede ideen med institutionsspecifikke face-
book-sider på udvalgte gymnasiale institutioner og erhvervsskoler. 
 
Formålet med Studievalg Sydjylland facebook-siden er at synliggøre vores vejledningstil-
bud og tilgængelighed til Studievalg. Som forventet når vi ud til flere unge og voksne end 
tidligere, da vi har langt flere ”likes” på én facebook-side frem for få ”likes” på mange 
facebook-sider. Derudover kan vi med én facebook-side frem for ca. 60 facebook-sider 
lægge flere kræfter i at variere statusopdateringer, dele links, uploade billeder og film og 
dermed øge kvaliteten af vores facebook-side.  
 
I april 2015 afholdt vi to fokusgruppeinterviews med udvalgte afgangselever med henblik 
på at drøfte vores samlede vejledningstilbud i gymnasiet – herunder betydningen af at 
Studievalg Sydjylland har en facebook-side. Eleverne bekræftede, at Studievalgs tilstede-
værelse på facebook gør det nemmere for os at nå ud med vigtige budskaber til nogle af 
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de unge. De bekræftede også vores fornemmelse af, at unge gerne vil have statusopda-
teringer, der indeholder facts om f.eks. åbent hus arrangementer, ansøgningsfrister og 
video, der viser optagelsesproceduren eller indhold i forskellige typer jobs.  
 
Det er generelt vores erfaring, at unge og voksne primært bruger vores facebook-side til 
at holde sig opdateret i forhold til vigtige uddannelses- og karrieremæssige begivenheder 
og frister. Brugerne benytter sig kun i begrænset omgang af muligheden for vejledning 
via Facebook. Henvendelserne kommer typisk som beskeder. Der bliver sjældent stillet 
vejledningsspørgsmål på væggen.   
 
De opdateringer, der har fået flest ”klik”, er opdateringer, som vores brugere umiddelbart 
kan bruge, f.eks. forventninger til løn og opdateringer med nyheds- eller sensationsvær-
di. 
 
I 2015 nåede vi vores mål om at få mere end 2000 likes. 
 
 
Grænseoverskridende vejledning  
I foråret 2013 indgik Studievalg Sydjylland en aftale med Dansk Skoleforening for Syd-
slesvig om vejledning af gymnasieelever på de to danske gymnasier i Sydslesvig med 
henblik på at sikre, at eleverne får det samme vejledningstilbud om valg af videregående 
uddannelse og karriere som de øvrige gymnasieelever i Sydjylland. Vores vejledning ta-
ger højde for, at gymnasieeleverne i Sydslesvig ikke har den samme forhåndsviden om 
det danske uddannelsessystem, som danske unge ville have, og at der skal tages hensyn 
til, at danske unge i Sydslesvig ikke har et cpr.nr, når de skal søge ind på en dansk vide-
regående uddannelse. 
 
Vores tilstedeværelse i Sydslesvig har resulteret i flere vejledningsaktiviteter både i Syd-
slesvig og i Sønderjylland, hvis formål er at imødekomme både unge og voksne fra det 
danske mindretal samt tyske unge og voksne, som ønsker at studere i Danmark. Studie-
valg Sydjylland har således indledt et samarbejde med Jobagentur Flensborg. 
 
På Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa er der f.eks. på forsøgsbasis ind-
ledt et samarbejde med en vejleder fra Jobagentur Flensborg om vejledning til videregå-
ende uddannelser i både Danmark og Tyskland. Det betyder, at Studievalg Sydjyllands 
vejledningsarrangement i 1.g klasserne afvikles i fællesskab med vejlederen fra Jobagen-
tur Flensborg på dansk og overvejende tysk. Derudover har Studievalg Sydjylland afholdt 
et ”Studieren in Dänemark”-arrangement et par gange i 2015 på Jobagentur Flensborg i 
Flensborg for vejledere og interesserede unge og voksne tyskere. Arrangementerne er 
populære. I oktober 2015 var der 65 deltagere. 
 
Studievalg Sydjylland deltager også i uddannelses- og erhvervsmessen Nordjob i Flens-
borg, som afholdes hvert år i maj. Her vejledes en del tyske unge og voksne, som ønsker 
at tage en videregående uddannelse i Danmark. Det er for tyske unge og voksne attrak-
tivt at studere i Danmark, da der tilbydes flere understøttende tiltag i studietiden, og der 
tages mere hensyn til den enkelte. 
 
I Sønderjylland møder vi også tyske unge og voksne på gymnasierne eller i vores Studie- 
og Karrierevejledning, som enten ønsker at studere i Danmark eller i Tyskland. Hvis de 
efter at have bestået en dansk gymnasial uddannelse ønsker at studere i Tyskland, hen-
viser vi til en vejleder fra Jobagentur Flensborg, som tilbyder efter behov at vejlede unge 
eller voksne tyskere fra hele det sønderjyske område på Deutsches Gymnasium für 
Nordschleswig i Aabenraa.   
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I marts 2016 vil Studievalg Sydjylland for første gang afholde et ”Studieren in Däne-
mark”-arrangement for en større gruppe af nordtyske vejledere på Syddansk Universitet i 
Sønderborg.  
 
 
4. Eksterne samarbejder 
 
Ungdomsuddannelsessektoren  
De gymnasiale institutioner 
Samarbejdet med de gymnasiale institutioner er fortsat i en positiv udvikling. Vores 
struktur, hvor vi kommer fast på de gymnasiale institutioner 2-4 gange om måneden, 
skaber gode rammer, der sikrer, at Studievalg Sydjyllands vejledningsaktiviteter, de 
gymnasiale institutioners arbejde med den unges uddannelsesplan og fastholdelsesarbej-
det for den enkelte unge udgør en sammenhængende indsats. Flere steder oplever vi 
fortsat, at vi inddrages som en ressource i nye tiltag eller projekter på de gymnasiale in-
stitutioner. På Studievalg Sydjyllands og de gymnasiale institutioners årlige dialogmøder 
evalueres samarbejdet – herunder hvordan der i endnu højere grad kan skabes synergi 
imellem Studievalg Sydjyllands og de gymnasiale institutioners vejledningstilbud. 
 
I 2015 har vi på dialogmøderne drøftet, hvordan vi kan skabe samspil mellem vejled-
nings- og undervisningsaktiviteter. I Studievalg Sydjylland kan vi tydeligt se en sammen-
hæng mellem vores fokus på udvikling af de unges karrierekompetencer og lærernes ar-
bejde med udvikling af de unges dannelse i gymnasiet. Ifølge gymnasieuddannelsernes 
formål i § 1, stk. 4 skal: ”Uddannelsen have et dannelsesperspektiv med vægt på elever-
nes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekte-
rende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres 
egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og 
deres kritiske sans”.  
 
I Studievalg mener vi, at almen dannelse også handler om at klæde de unge på til at 
kunne træffe uddannelses- og karrierevalg igennem hele livet. Her er der efter vores op-
fattelse gode muligheder for at skabe endnu større synergi mellem gymnasiernes under-
visnings- og Studievalgs vejledningsaktiviteter. Unge er ofte optaget af, hvordan elemen-
ter i et fag kan anvendes efterfølgende i en uddannelses- og karrieremæssig sammen-
hæng. På dialogmøderne fik vi et større indblik i, hvordan de enkelte gymnasier arbejder 
med dannelse i undervisningen. Vi oplevede også, at en del gymnasier er positive over for 
at gøre samspillet mellem vejlednings- og undervisningsaktiviteter endnu bedre.  
 
På flere gymnasiale institutioner har vi i 2015 haft gode erfaringer med at afholde fælles 
kollektive vejledningsarrangementer med studievejlederne f.eks. i forbindelse med arran-
gementet for 1.g/1.hf-eleverne, som afholdes inden fristen for bekræftelse af valg af stu-
dieretning eller valg af valgfag. Fordelen ved en fælles tilrettelagt vejledningsaktivitet er, 
at det giver den unge mulighed for i samme arrangement at få indblik i de konkrete stu-
dieretnings-/valgfagsmuligheder, og hvilke døre det åbner generelt i forhold til videregå-
ende uddannelser efter gymnasiet.   
 
Vi oplever også, at vores hyppige tilstedeværelse muliggør flere vejledningsaktiviteter 
rettet mod unge med udvidet behov for vejledning. Samarbejdet med studievejlederne 
om identifikation af unge med udvidet behov for vejledning er fortsat i en positiv udvik-
ling. I 2015 har vi på flere gymnasiale institutioner afholdt møde med studievejlederne i 
forbindelse med identifikation og tilrettelæggelse af vejledning for unge med udvidet be-
hov for vejledning. Oplysninger og overvejelser er kun blevet udvekslet mellem Studie-
valgvejleder og studievejlederne i de tilfælde, hvor den unge har givet sit skriftlige sam-
tykke i vores elektroniske spørgeskema.  
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Erhvervsskolerne 
Vi har i Studievalg Sydjylland et godt samarbejde med de fleste erhvervsskoler i vores 
område. Kontakten til EUD- og EUX-eleverne foregår i et tæt samarbejde med det enkelte 
uddannelsessted, både i forhold til planlægning af overordnede forløb og integration i den 
daglige undervisning, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet fungerer bedst på de er-
hvervsskoler, hvor uddannelsesledere/faglærere/kontaktlærere/teamkoordinatorer bakker 
op om, at alle EUD- og EUX-elever deltager i Studievalg Sydjyllands kollektive vejled-
ningsarrangementer. På Studievalg Sydjyllands og erhvervsskolernes årlige dialogmøder 
evalueres samarbejdet – herunder hvordan Studievalg Sydjyllands og erhvervsskolernes 
vejledningstilbud i endnu højere grad kan spille sammen. 
 
I løbet af 2015 har alle erhvervsskoler underskrevet en samarbejdsaftale. Formålet med 
samarbejdsaftalen er at tydeliggøre vores gensidige forventninger til hinanden og at syn-
liggøre Studievalgs vejledningstilbud til EUD- og EUX-elever på alle niveauer i erhvervs-
skolernes organisation samt over for erhvervsskolernes samarbejdspartnere – herunder 
praktikvirksomhederne. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Studievalg Sydjyllands Fo-
rum for Erhvervsuddannelser i oktober 2014. 
 
De videregående uddannelser 
I Studievalg Sydjylland er det vores vurdering, at vi har et godt og konstruktivt samar-
bejde med de videregående uddannelser. Det giver sig udslag i det daglige samarbejde, 
hvor vores kontakter er flinke til at reagere, når der opstår situationer, hvor der er brug 
for en hurtig afklaring. Det giver sig også udslag i større projektsamarbejder, hvor det er 
en fordel, at vi arbejder sammen.     
 
”Ta’ et valg” – tværinstitutionelt samarbejde om uddannelsesmesse 
De forskellige videregående uddannelsesinstitutioner har manglet en platform i Studievalg 
Sydjyllands område, hvor de kan komme i dialog med deres kommende studerende. Der-
for bad en stor gruppe af uddannelsesinstitutioner: Aalborg Universitet, Aarhus Universi-
tet, Syddansk Universitet, VIA UC, UC Lillebælt, UC Syddanmark, Erhvervsakademi Kol-
ding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest, Politiet og Forsvaret i efter-
året 2014 Studievalg Sydjylland koordinere, at de fik mulighed for at komme i dialog med 
deres potentielle studerende. Det udmøntede sig i arrangementet ”Ta’ et valg”, der over 
4 dage i april blev afviklet i 4 sydjyske byer: Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Vejle, med 
deltagelse af ca. 6500 2.g/1.hf-elever.  
 
”Ta’ et valg”-arrangementerne er en rigtig god mulighed for eleverne til at stifte bekendt-
skab med en bred vifte af videregående uddannelsesmuligheder og uddannelsesinstitutio-
ner. Dertil kommer, at arrangementet spiller fornemt sammen med Studievalg Sydjyl-
lands vejledningstilbud. Arrangementet hjælper til afklaring af uddannelses- og karriere-
valg, uanset hvor afklaret eleverne er på forhånd.  
 
Elevevalueringen af arrangementet viste en generelt stor tilfredshed med arrangementet, 
men peger også på punkter, hvor arrangørerne kan forbedre sig. Taget i betragtning af at 
målgruppen for arrangementet kun er halvvejs gennem deres gymnasieforløb, viser det 
sig, at de har fået stort udbytte af deltagelse i arrangementet. De er bl.a. blevet spurgt 
om, hvor sikre de var på, hvad de ville studere både før og efter arrangementet.  
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 Helt sikker Næsten sikker Noget usikker Meget usikker 
Hvor sikker var du på 
hvad du gerne vil 
studere, FØR du kom 
til arrangementet? 

16% 30% 29% 25% 

Hvor sikker var du på 
hvad du gerne vil 
studere, EFTER at 
have været til arran-
gementet? 

22% 36% 19% 13% 

 
Da alle involverede overordnet var tilfredse med arrangementet, er det aftalt, at det også 
afvikles i 2016. Ud over de uddannelsesinstitutioner der deltog i samarbejdet 2015 er og-
så SIMAC og Fredericia Maskinmesterskole med i 2016-udgaven.  
 
Vi er i Studievalg Sydjylland selvsagt glade for, at eleverne i vores område får et tilbud, 
hvor fokus er målrettet deres vej videre i uddannelsessystemet, så vi støtter naturligvis 
arrangementet, som vi anser for så bredt dækkende, at vi ikke kommer til at gå på kom-
promis med neutraliteten og uafhængigheden.  
 
Studiepraktik  
Studievalg Sydjylland var også i 2015 engageret i at gøre brobygning fra ungdomsuddan-
nelse til videregående uddannelse til en landsdækkende begivenhed – Studiepraktik. Si-
den 2011 er Studiepraktik blevet koordineret af et landsdækkende sekretariat udelukken-
de finansieret af de videregående uddannelsesinstitutioner. Tilmeldingen til Studieprak-
tikken er sket via ét tilmeldingssystem.  
 
I lighed med tidligere år har Studievalg Sydjylland på vegne af de videregående uddan-
nelser tilbudt at administrere en refusionsordning, så studiepraktikanter til regionen, uan-
set om de bor i eller uden for Region Syddanmark, også i 2015 kunne få refunderet deres 
transportudgifter. De videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i ordningen, 
refunderer transportudgifter for samlet set ca. 400.000 kr.  
 
Vi har opgjort, at godt 2258 elever fra vores område deltog i Studiepraktikken, hvilket er 
et lille fald på ca. 265 praktikanter i forhold til 2014. Af de 2258 var 965 i Studiepraktik 
på uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark (Studievalg Sydjylland og Studievalg 
Fyns områder), mens 1293 rejste til Studiepraktik uden for regionen. Der er ca. 6800 
elever i afgangsklasserne på de gymnasiale uddannelser i Studievalg Sydjyllands område. 
Det svarer til, at 1/3 har benyttet sig af tilbuddet om at komme i Studiepraktik. Region 
Syddanmark er den region, hvor flest benytter sig af tilbuddet. Ca. 1/3 af det samlede 
antal studiepraktikanter i 2015 kom herfra. 
 
Der er på tværs af Studievalgcentrene bred enighed om, at Studiepraktik på de videregå-
ende uddannelser er en af de vigtigste afklaringsmetoder i forhold til valg af videregående 
uddannelse og karriere – og en væsentlig faktor i forhold til at komme i mål med 60 %-
målsætningen. Vi presser derfor fortsat på for at få så mange videregående uddannelses-
institutioner som muligt med i Studiepraktik programmet. 
 
Vejledermøder 
Også i 2015 har vi i samarbejde med Studievalg Fyn afholdt to temamøder med vejleder-
ne ved regionens videregående uddannelser. Møderne er udbytterige for både Studievalgs 
vejledere og vejlederne ved de videregående uddannelser. Fokus for mødet i foråret var 
på afklaringstilbud som ”studerende for en dag” – erfaringsudvekling i praksis og så for-
ankring af SPS og SPS-vejledning.  
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Til efterårets møde om vejledning af mønsterbrydere havde vi inviteret et medlem af 
”Mønsterbryderkorpset” til at give sit bud på, hvilke udfordringer potentielle mønsterbry-
dere oplever i forhold til at vælge, søge ind på og gennemføre en videregående uddannel-
se. Han blev bedt om at komme med sit bud på, hvordan Studievalg og de videregående 
uddannelsesinstitutioner kan arbejde med Mønsterbryderkorpsets anbefalinger i praksis 
samt komme med bud på, hvilke former for vejledningstilbud der er behov for hos Stu-
dievalg og på de videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til potentielle mønster-
brydere.   
 
 
Den øvrige sektor 
 
Jobcentrene: 
For at udbrede kendskabet til Studievalg Sydjyllands vejledningstilbud hos ansatte i job-
centre, der også er i kontakt med vores målgrupper, og for at identificere eventuelle sam-
arbejdsflader har Studievalg Sydjylland i løbet af 2015 genbesøgt samtlige jobcentre i 
vores område. Vi låner fortsat lokaler på Jobcentrene til at afholde vores Studie- og Kar-
rierevejledning. 
 
Beskæftigelses- og kontanthjælpsreformerne har også bevirket, at jobcentrene har haft 
øget fokus på Studievalgs målgruppe. Det drejer sig om konkrete henvendelser fra eller 
henvisninger af vejledningssøgende, der er kommet i klemme mellem det kommunale 
system – i.e. har fået et uddannelsespålæg, som ikke rigtigt kan forenes med de ønsker 
til uddannelse og karriere, den pågældende har – og som derfor føler sig tvunget til at 
vælge alternative uddannelser (ofte EUD).  
 
Et andet punkt er det mere overordnede fokus fra jobcentrene på, hvordan vi undgår, at 
mange havner i systemet – her vil vi i Studievalg Sydjylland gerne bidrage konstruktivt til 
forskellige løsninger, der kan afhjælpe problemet – både på kort sigt og med det lidt læn-
gere perspektiv. Aktuelt er vi ved få etableret en slags karrierepraktik i Kolding Kommu-
ne, eventuelt i de 7 kommuner, der udgør Trekantsområdet, hvor elever vil kunne vælge 
at komme i en 3 dages praktik i en virksomhed. Det er tanken, at karrierepraktik skal 
afvikles parallelt med Studiepraktik i 2016.    
 
UU: 
Hos Studievalg Sydjylland har vi i 2015 mærket, at arbejdsopgaverne hos UU er ændret, 
og fokus for UU rundt omkring har været at udvikle kollektive arrangementer for deres 
målgrupper i grundskolen. Vi deltager naturligvis i UU-råd eller tilsvarende fora, når vi 
bliver inviteret, og forsøger at bidrage konstruktivt med vores erfaringer.  
 
eVejledning og UG.dk: 
Studievalg Sydjyllands tilgang til samarbejdet er fortsat at betragte eVejledning som en 
samarbejdspartner, der kan supplere vores vejledningsaktiviteter, og et sted, hvor der er 
mulighed for vejledningsfaglig erfaringsudveksling. En stor del af Studievalgs vejled-
ningsaktiviteter understøttes af ug.dk og de værktøjer, der er tilgængelige på sitet. Der-
for ærgrer det naturligvis os, når ug.dk-redaktionen ikke inddrager Studievalg i planlæg-
ningen af opdateringsarbejdet på ug.dk, så sitet lukkes eller delvis lukkes i en periode 
med mange vejledningsaktiviteter.  
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5. Organisation og personale 
 
I foråret valgte to vejledere at søge nye udfordringer efter henholdsvis 8 og 5 års ansæt-
telse ved Studievalg Sydjylland. Stillingerne blev besat efter opslag og mere end 100 an-
søgere. Ud over nye ansættelser var foråret præget af en langtidssygemelding. I en for-
holdsvis lille organisation og trods fast vikar satte det sit præg på hverdagen. Studievalg 
Sydjyllands personale viste dog endnu engang vilje og fællesskab og fik løst opgaverne, 
således at samarbejdspartnere og målgrupper blev mindst muligt generet. Vi har med 
andre ord driftet en del og har haft sat udviklingsarbejdet lidt på vågeblus.   
 
Uddannelsesstatus på de 8 vejledere ved Studievalg Sydjylland er, at: 
 5 medarbejdere har en fuld diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrie-

revejledning (DUEK). 
 3 medarbejdere er i gang med moduler på DUEK eller IKV-ansøgning.  

 
Studievalg Sydjylland har også i 2015 prioriteret at vedligeholde og opdatere viden om de 
videregående uddannelser i Danmark. Vi har i september sammen med kolleger fra andre 
Studievalgcentre besøgt Politiskolen og Natur-og Skovskolen. Derudover har vi haft besøg 
af Erhvervsakademi Lillebælt og Syddansk Universitet.  
 
Karriereveje og karrierelæring er fokuspunkter for både os og eleverne i de studieforbe-
redende ungdomsuddannelser. Bl.a. derfor har vi to gange i 2015 været på virksomheds-
besøg for at blive klogere på nyuddannedes vej ud i job, og hvad virksomheder ser efter 
hos kandidater til deres stillinger. Vi har i foråret besøgt DONG og Region Syddanmark, 
og i efteråret LandboSyd og Sydbank. Alle fire besøg gav stort udbytte og nye perspekti-
ver, som vi kan tage med ud i vejledningen.  Karrierevejledning var også i fokus, da vi en 
formiddag havde inviteret repræsentanter fra HK og DM til at holde små oplæg for os.  
 
Ud over besøg ud af huset på uddannelsesinstitutioner og/eller i virksomheder har vi på 
vejledningsfaglige temamøder internt i Studievalg Sydjylland bl.a. beskæftiget os med 
”flipped learning” og læring og kollektiv vejledning. Endelig har alle vejledere deltaget i et 
seminar om kollektiv vejledning – muligheder og udfordringer.   
 
Vi tror på, at vi som lille organisation har stor gavn af at have forskellige praktikanter i 
forløb hos os. I 2015 havde vi i foråret en praktikant fra professionsbacheloruddannelsen 
i offentlig administration med profil i vejledning, i praktik. Vi får vendt teori og metode og 
får friske, nysgerrige og værdifulde indspark på vores praksis i løbet af praktikperioden.  
I efteråret havde vi en studerende fra kandidatuddannelsen i læring og forandringspro-
cesser i et praksisforløb. Igen med et godt udbytte for begge parter.     
 
I erkendelse af at vejledere i Studievalg bruger en del af deres tid på vejene og ude 
blandt mange mennesker, har alle i 2015 deltaget i 2 førstehjælpskurser: Hjertestarter-
kursus – hjerte/lunge redning og et kursus i ”elementær førstehjælp”.  
 
Vi oplever fortsat en stigende interesse fra især unge og voksne i de studieforberedende 
uddannelser om det at studere i udlandet, enten for at tage en hel uddannelse eller dele 
af en dansk uddannelse. Derfor var vi også glade for at få muligheden for at deltage i 
”Seminar om international studentermobilitet” i juni i Odense.  
 
Som en slags opfølgning på seminaret valgte vi i november at tage på inspirationstur til 
Holland. Over 3 dage fik vi indblik i det hollandske uddannelsessystem, fik præsenteret 
specifikke uddannelser og mødt studerende, der kunne fortælle om studielivet i Holland. 
Vi havde program på Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam fashi-
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on Institute (AMFI)), Universiteit van Amsterdam og Technische Universiteit Delft. Turen 
var inspirerende, lærerig og intensiv.  
  
6. Afrunding 
 
I Studievalg Sydjylland har vi ikke på nuværende tidspunkt anledning til at ændre i vores 
vejledningskoncept, men vi følger naturligvis de politiske forhandlinger om forskellige re-
former for at se, om resultaterne og udmøntningen af disse bør give os anledning til at 
ændre på vores vejledningstilbud.  
 
Derudover håber vi, at det positive samarbejde, vi har med Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet, fortsætter med gensidig åbenhed, og hvor Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet inddrager Studievalgs viden og ekspertise i forskellige uddannelsespolitiske sam-
menhænge. 
  
Som bilag til denne årsrapport vedhæftes ”talpublikation” (Studievalgtal 2015) og ”Evalu-
eringsrapport: individuelle vejledningssamtaler i gymnasierne efterår 2014 og forår 
2015”. 
 
  


