
DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 
PRAKTISK
Dato Onsdag den 2. marts 2022
Tid 19.00-21.00
Sted https://studievalg-dk.zoom.us/j/63689675759 
Deltagere Henrik, Jacob, Eva, Lis, Marie, Iben, Christina, Charlotte, Dorte, Maria, Sandra og Kari-

na
Afbud Inger-Lise
Referat Christina (Chris)
Ordstyrer Lis

GODKENDELSE AF
Referat fra 
sidst

29-10-2021.pdf (vejlederen.org)
https://www.vejlederen.org/j/images/be-
styrelsesmoede/29-10-2021.pdf

Godkendt

Dagsorden Godkendt

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN OG FORDELING AF OPGAVER
Valg af ny næstformand Lis ønsker at fratræde som næstformand, som hun 

har meddelt ved sidste møde.
Lis fortæller hvad opgaven indebærer.
Jacob blev valgt som den nye næstformand. Tillyk-
ke fra os alle
Tusind tak for indsatsen til Lis, som fortsætter i be-
styrelsen

Er der andre opgaver vi ønsker skal 
fordeles?

Udskydes til næste møde

PROTOKOLLAT
Lis, Karina
og Marie

Gennemgang af protokollat og evt. 
ændringer
Se vedhæftning

Honorering af formand og næstformand: Ho-
noraret blev sat ned for en del år siden, da forenin-
gen var økonomisk udfordret. Nu, hvor økonomien 
er god, foreslår det at forhøje honorarerne til gæl-
dende fra 1. maj
Formand: 6300 kr., 
Næstformand: 1400 kr. 
Webmasteren får 175 kr./t inkl. alle tillæg
Protokollatet opdateres og sendes ud med dette 
referat

FORSLAG FRA KP OM FÆLLES KONFERENCER
Karina og 
Inger-Lise

Karina og Inger-Lise har deltaget i møde 
med KP. KP er interesseret i at afholde fæl-

Skydes til næste møde pga. sygdom
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les konference med DVF. 
På dette punkt vil Inger-Lise og Karina 
fremlægge forespørgsel og vi skal beslutte 
om vi vil gå ind i sådan et samarbejde. 

KOMMENDE MEDLEMSMØDER OG VEJLEDNINGENS DAG
Evaluering af sidste med-
lemsmøde

Det skal være attraktivt at være medlem, derfor skal man være
medlem, I praksis har vi ikke afvist nogle.
Vi skal være obs på at det kan være svært at vide om man er 
medlem (fx hvis er man er medlem via en organisation/ar-
bejdsplads mm). 
Vi har medlemsnumre, der står bag på bladet, (kun for de der 
får det). 

Marie har fået styr på vores egen registrering, dog undtagen 
de der betaler via EAN.
Forslag om at lave et opslag om, hvordan man kan finde ud af 
medlem, før Medlemsmøderne

Det rejser spørgsmål om organisations/arbejdspladsmedlems-
skaberne, da der kan være op til 300 pr. sted (fx UU Køben-
havn). Omkring hvordan man er medlem tages op på det fysi-
ske bestyrelsesmøde

Næste medlemsmøde bliver omdøbt til inspirationsmøde, så 
alle kan komme med. Karina starter mødet med at præsente-
rer DVF. Så kan det blive et hvervemøde😊

Kommende medlemsmøder
og tovholdere

Næste medlemsmøde (Inspirationsmøde) er med Mathilde 
Hangaard fra EVA 7.4 kl. 15.30-16.30 om EVAs rapport om Un-
gens valg af uddannelse. Oplægget koster 5000 kr.

Ønsker i stikord til oplægget: Brobygning, identitetsbårne 
valg, se meningen med de forskellige vejledningsaktiviteter, 
karrierelæring, hvilke fordomme findes der blandt unge og 
hvordan bryder man dem, tvivl er mindre og trivsel er større 
på EUD end på de gymnasialeuddannelser.

Der laves et Zoomlink af Jacob til mødet 

Vi bedes tænke på indholdet af kommende medlemsmøder til 
næste gang, samt tovholder. 
Måske skal vi også have en kort deltagerevaluering (spørge-
skema via et link) Vi samler erfaring op ved næste fysiske be-
styrelsesmøde. Vi har tidligere aftalt at køre formatet 4 gange

Vejledningens dag Det er en beslutning vi tog for et år siden efter inspiration fra 
”lærerens dag” Vi starter ”low key”. Karina skriver rundt til re-
levante samarbejdspartnere om de vil være med og støtte det
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INFO, STATUS, AFTALER MM
Bladudvalg 
Vejlederen

Der er bladudvalgsmøde den 25. april. Er der 
forslag til artikler?

Flyttes til næste møde

Møder 2022-
23
(Karina)

Hvordan skal fordelingen af virtuelle og fysi-
ske møder være i 2022-23?
Har vi behov for flere møder?
På nuværende tidspunkt er fordelingen:
1 fysisk møde 
1 seminar på to dage med overnatning
4 bestyrelsesmøder virtuelt om aftenen
1 generalforsamling virtuelt om aftenen

Forslag til dagsorden:
Vi mangler at høre nyt fra de forskellige vej-
ledningsområder. Forslag om at der på de 
virtuelle møder hver gang er 2-3 medlemmer
af bestyrelsen der fortæller om deres områ-
de. 5 minutter til hvert område.  

Vi blev enige om følgende:
 2 fysiske møder
 1 seminar på to dage med over-

natning (fredag-lørdag)
 3 bestyrelsesmøder virtuelt om 

aftenen
 1 generalforsamling virtuelt om 

aftenen

Forslag fra 
Lis og Karina

Vi har fysisk møde den 30. maj i Århus. For-
slag om efterfølgende tidlig middag.  

Mødet hos starter lidet senere, nemlig 
11.30, slutter 16.30 og derefter spisning

SOME Ideer, forslag….. Iben indkalder udvalget til møde (Iben, 
Karina og Chris)

SIDEN SIDST…
Karina Der har været følgende høringssvar:

- Høring — lovforslag om udmøntning af aftale om 1-årig forlængelse af VEU-
trepartsaftale

- Høring over ændret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
- Høring om forlængelse af nødloven
- Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om under-

visning mm inden for forberedende voksenundervisning
- Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven
- Høring over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grund-

skoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutio-
ner for gymnasiale uddannelser (Varetagelse af opgaver af ordensmæssig 
karakter på kostafdelinger)

- Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengym-
nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner 
for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale 
uddannelser og lov om de gymnasiale…

Har deltaget i følgende:
 02-05/11 NICE Academy
 11-12/11 BKF´s Årsmøde
 13/11       NFSY møde
 15/11       Bladudvalgsmøde
 25/11       Møde om kønsfordelingen på de danske erhvervsuddannelser i Be-

skæftigelsesministeriet
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 05/01       Orienteringsmøde om Unges veje mod ungdomsuddannelse – EVA
 10/01       Møde med UVM om nye regler for elevfordeling på de gymnasiale   

uddannelser (Med Iben)
 13/01       Følgegruppemøde: Styrket overgang til og fastholdelse på ung-

domsuddannelse for unge med handicap (Socialstyrelsen)

 Lis gør obs på at bestyrelsesmedlemmer kan få dækket betaling til at del-
tage for DVF. Ansøgning til formanden.

 Karina vil ind i mellem prikke til de af os, der har specialviden mhp. på spar-
ring og/eller deltage til møde, i medier etc. sammen med/for Karina

 Vær obs på at dette punkt også en runde, hvor vi alle skriftligt kan fortælle 
hvad vi er optaget pt. Sendes til Karina

 Desuden aftales det, at til hvert møde, vil to af os skulle opsummere, hvad 
der sker deres verden på 5 min. Næste gang bliver det Henrik og Jacob

 Også hvad angår høringssvar, må vi gerne komme med forslag/kommenta-
rer. Det er vigtigt. Vi bedes også oplyse, at hvis vi ikke har nogle kommenta-
rer på  de områder, vi har viden om! Det er en stor hjælp for Karina, da det 
ikke altid er lige gennemskueligt

EVENTUELT
Intet

PUNKTER TIL NÆSTE GANG
 Vision for vejledning i Danmark: Det vi har sendes ud, så vi alle bliver opdateret
 Regnskab
 Hvordan man er medlem? (Hvad giver de forskellige typer medlemskaber adgang til
 Tovholder og emner til kommende medlemsmøder

Kommende møder:
 Onsdag 30. marts, kl. 19-21: Bestyrelsesmøde 4: Virtuelt 
 Mandag 30. maj, kl. 10.30-15.30 i Århus
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