
 
Studievalgs vejledning 

på gymnasierne og VUC 
- det kommende år 



Studievalg Nordjylland 
 

• Ansvar for overgangsvejledning 
– Kollektiv vejledning og eksterne arrangementer til alle 
– Individuel vejledning til dem med behov 

• Træffetider – eleverne opsøger selv Studievalg  
(www.bookstudievalgnordjylland.dk) eller henvises fra jer 

– Workshops/individuelle samtaler  –  udvidet behov 
• screenet og inviteret 

 

http://www.bookstudievalgnordjylland.dk/


Kollektiv vejledning 
Gymnasierne og VUC 



Studievalgs vejledningsprogram 
STX/HHX/HTX 

 
1.g  

 

INFORMATION 
 

Studievalg og 
videregående uddannelse 

 

 
2.g  

 

INSPIRATION 
 

Studievalgsprocessen 
 

Studie- og Karrieredag  
 

 
3.g  

 

INDSKREDSNING 
 

Studievalg og 
karriereveje 

 
Evt. Studie- og 

Karrieredag  
 

Studievalg og optagelse 

 
Studiepraktik og  

Åbent Hus  
 

http://smartcap.dk/studenterhuer-og-caps-26/hhx-studenterhue-med-kongeblaat-baand-1093.html?gclid=CIf44PP4kqICFQcsDgodpX8vjg
http://smartcap.dk/studenterhuer-og-caps-26/htx-studenterhue-med-navyblaat-baand-1099.html?gclid=CIf44PP4kqICFQcsDgodpX8vjg
http://smartcap.dk/studenterhuer-og-caps-26/gymnasiehue-studenterhue-1075.html?gclid=CIf44PP4kqICFQcsDgodpX8vjg


Studievalgs vejledningsprogram  
på HF 

 
Studiepraktik og  

Åbent Hus  
 

 
2.hf/Studenterkursus  

 

INSPIRATION & 
INDSKREDSNING 

 
Studievalg og Karriereveje 

for hf 
 

Evt. Studie- og Karrieredag  
i Aalborg 

 
Studievalg og optagelse 

 

 
1.hf/Studenterkursus 

 

INFORMATION 
 

Studievalg og videregående 
uddannelse 

 
Evt. Studie- og Karrieredag 

i Aalborg 
 
 

https://neglelakoman.wordpress.com/tag/studenterhue/


Studievalgs vejledningsprogram 
VUC 

 
Studiepraktik 

  
Studievalg og 

optagelse 
 
 
 

For afgangs- 
kursister 

 

 
Studievalg og  
videregående 
uddannelse 

 

 
Primært for 

førsteårskursister 
 

 
Studie- og 

Karrieredag  
 

 
Åbent hus 

 

Der tilbydes ekstra valgunderstøttende aktiviteter for de 2-årige hf-
klasser efter nærmere aftale 

https://neglelakoman.wordpress.com/tag/studenterhue/


Kollektiv vejledning   
tankerne bag 

 

Information – Inspiration - Indkredsning 
 

Studievalg ønsker at:  
 

• Informere – ”breaking news” ”fakta og myter” 
• Gøre eleverne selvhjulpne 
• Aktivere - skabe refleksion 
• Inspirere og sætte en valgproces i gang 
• Vejlede realistisk – fokus på beskæftigelsesmuligheder og realistiske muligheder for den 

enkelte 
• Yde vejledning så eleverne bliver i stand til at træffe et velinformeret, velunderbygget, 

realistisk og meningsfuldt valg af videregående uddannelse 

 

Lidt men godt! 

supplering 
dimensionering 

 Kvote 2 

http://studiepraktik.nu/index.cfm


Kollektiv vejledning   
Afvikling 

1. Karriereperspektivet 

2. Studieliv 

3. Valgkompetence 

Oplæg 

Information 

Sparring med vejleder 

Parvis dialog 

Refleksion 

Workshops 

Dialog i plenum 

Øvelser 

Rollemodeller 

http://www.dr.dk/arkivP1/Detektor/Udsendelser/2011/05/17154625.htm


Særlige indsatser 
 

• Særlig indsats for elever med udvidet behov 
 

– Workshops:  
• ”Muligheder, motivation og mod” 
• ”klar, parat karrierestart” 
 

– Individuelle samtaler 
 

– Projekter – fx ”drenge i overgang – hvordan hhx drengene bliver 
videregående” 



Årsplanmøder   
 

 
 

• Studievalgs vejledning er struktureret efter en årsplan som aftales i maj/juni 
– aftaler om tidspunkt for oplæg , antal klasser, lokaler, tekniske behov, skolens ønsker til evt. 

spærringer 
– aftaler om individuel vejledning  
– særlige indsatser  
– særlige forhold i forbindelse med Studiepraktik,  Studie- og Karrieredag,  Åbent Hus 

• Hvem deltager, hvordan viderebringes information, fraværspolitik etc.  

– har der været særlige udfordringer i årets løb 
– Studievalgs kommunikationskanal til eleverne (Lectio, Facebook eller andet) 
 

 

 

supplering 
dimensionering 

 Kvote 2 

Hvornår? 

Hvor? 
Hvordan? 



 
Årsplanlægning 

 tidsplan   
 

 
 

 

supplering 
dimensionering 

 Kvote 2 

Uge 16-20: 
Årsplanlægningsmøder  

på skolerne 

Uge 24: 
STV sender udkast til  
årsplan  til skolerne  

Uge 25 – 16. juni: 
Skolernes frist for godkendelse 

Uge 25 – 19. juni: 
STV udsender endelig  
årsplan  til skolerne  



Gå ikke glip af vigtig viden! 
Følg os på facebook – så ved du, hvad  
der rører sig i uddannelsesverdenen… 

http://phys.org/news/2014-04-impact-facebook-unfriending.html
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