
Dato: 11. april 2016 

Tidspunkt: kl. 12-15: ordinært bestyrelsesmøde  
  

Sted: Hotel Den Gyldne Hane, Yderby, Sjælland Odde 

  

Deltagere: /afbud: Claus, Christina og Christa 

Dirigent: Charlotte 

Referent:  Anette 

  

Referat: 

  

1. Godkendelse  

Dagsorden Dagens dagsorden godkendt 

Referat Revideret referat fra sidst godkendt med den tilføjelse, at Lise ikke er revisor, men 
bogholder. 

  

2. Nyt fra formanden, siden sidst  

Orientering Vi diskuterede processen for Formålskonkretiseringerne og den videre bearbejdning 
af dem. Bestyrelsen var enige om, at fortsætte ud af det spor vi har lagt: 
færdiggørelse umiddelbart efter seminaret og så løbende revidering af beskrivelsen i 
de kommende år 

  

3. Nyt fra kassereren   

Orientering 
og 
diskussion 
og 
vedtagelse 

Status på regnskab (2016) og budget (2017), samt drøftelse af den nuværende 
opkrævningsmetode 
 
Regnskab 2015 taget til efterretning.  
Budget 2017 med kalkuleret opjustering af kontingent blev præsenteret. 
Bestyrelsen tilsluttede sig budgetforslaget. 
Ved udsendelsen af indbetalingskort til årskontingentet i januar er der altid 
udmeldinger af foreningen. Udmeldingsfristen er formelt set årsskiftet og 
årskontingentet opkræves derfor i reglen alligevel. 
Til generalforsamlingen stiller vi forslag om, at udmeldelsesbetingelserne skrives ind 
i vedtægterne. Betingelserne skal desuden fremgå tydeligt af hjemmesiden. 
Charlotte kontakter webmaster Stine( som også skal lægge det sidste referat fra 
sidste bestyrelsesmøde ud på siden). 

  

4. Nordisk FUE/NFSY (Carla og Charlotte)  

Diskussion Orientering om NFSY-mødet den 9. april på færgen mellem Stockholm og Helsinki  
herunder drøftelse af inddragelse af de baltiske landes vejlederforeninger i Nordisk 
FUE:  
Raimo Vuorinen, formand for ELPGN, orienterede på det nordiske møde om 
netværkets arbejde. ELPGN – med 29 lande repræsenteret – har arbejdet for 
ensartning af vejledning af Europa, men nedlægges nu. På deres hjemmeside og i 



nationale håndbøger er resultaterne af deres arbejde samlet. 
Samme resultater kan bruges som baggrund for argumentationen for styrkelsen af 
vejledningen i referencegruppen for ekspertgruppen for bedre veje til 
ungdomsuddannelse, som Carla deltager i. 
 

Derudover var der almindeligt årsmøde i NFSY. Formandsposten blev overdraget til 
Island for tre år fra midten af 2017 efter det kommende styrelsesmøde.  
NFSY har ingen aktuelle planer om optagelse af vejlederforeninger fra de baltiske 
lande. 

 
5. Høringspart i Uddannelsesministeriet (Charlotte)  

Diskussion Hvordan får vi foden indenfor? 
 
Det blev drøftet, hvordan foreningen bliver høringspart i Uddannelsesministeriet 
Gitte undersøger, hvordan vi kan komme på samme høringsliste som Studievalg 
Maria spørger desuden Helene Valgreen om det samme. 

  
6. Idé om at afholde konference sammen med UU (Lis og Charlotte)  

Diskussion Årskonference UU og DI 
Skal vi deltage i at lave en konference sammen med dem? 
I bestyrelsen var der ikke stemning for at lave en fælles konference. 

  

7. Kommende møder (Charlotte og Carla)  

Diskussion Bestyrelsesmødet 6. juni Odense fælles med UUVF: 
Et fælles tema skal handle om, hvad der kan bringe de to foreninger tættere 
sammen., evt med udgangspunkt i foreningernes vedtægter. Desuden kunne vi drøfte 
perspektiverne for vejledning som felt og fag. 
Carla og Charlotte arbejder videre med indholdet og aftaler formen med Lotte Klein 
fra UUVF. 
 
Dato for generalforsamlingen og hvem skal være vores oplægsholder på 
generalforsamlingen? 
Forslag til oplægsholdere udsættes til næste møde. 
7.9.16 er der ordinært bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling  

  

8. Ideer til Bladudvalget (Alle)  

Brainstorm Med inspiration fra det netop afholdte dialogmøde i højskoleregi blev det foreslået, 
at emnet ’Overgange’ blev taget op i bladet. 
 
DVFs formålspapir, som danner baggrund foreningens formålsformuleringer, kan 
med fordel synliggøres ved en omtale i bladet. 
 
Lis og Maria udgør en arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne for en delvis 
digitalisering af Vejlederen 



  

9. Konferencer, møder m.m. (alle)  

Afholdte 

Orienteringspunkt 

Efterskoleforeningens årsmøde og generalforsamling 

5.-6. marts, Charlotte og Lis deltog 

Forsamlingen tog et fælles kig på 2016 fra en position i 2036 
Charlotte fik desuden her kontakt med ungdomskoleforeningens formand 
 
 
Møde med UUVF, UU-Danmark, Studievalg og eVejledningen om Fremtidens 
vejledning 

14. marts: Carla og Charlotte deltog 
Begrebet ’samtænkt vejledning’ og ideen om fælles vejledningscentre tages 
op på et senere bestyrelsesmøde. 
  

Møde i referencepanel, DUEK, UCC 

29. marts, Charlotte deltog 
Spørgsmålet er, om vi skal bruge tid på deltagelse her, da mødet udelukkende 
var orientering fra deltagerne til UCC og ikke sparring ift 
vejlederuddannelsens moduler. 
 
Møde med de faglige foreninger i Danmarks Lærerforening 

1. april – Carla deltog. Hovedstyrelsesmedlem Erik Cloyd Ebsen har 
inviteret Carla til et møde vedr. UU-vejledere organiset i DLF. Carla 
sparrer med Lis, der er vores repræsentant i en ’udskolingsgruppe’ 
under DLF. 

  

Næste møde i NFSY – Nordisk vejlederforening 

9. april, Carla deltog – se pkt 4 
29.oktober er der styrelsesmøde, hvor Carla også deltager. 

Kommende 

Orienteringspunkt 

UU-konference (tema: ledelse i det offentlige, vejlederprofessionens 
udfordninger) 
18.-19. april, Charlotte deltager 
  

Møde i referencepanelet for Vejledning og Beskæftigelse, VIA, Århus 

9. maj, Charlotte deltager 

  

Møde i referencegruppe for Ekspertgruppen om bedre veje til 
ungdomsuddannelse 

14. april 2016: Carla deltager 
Input til Carla til referencegruppemøde fra Højskolernes dialogmøde (Anette) 
og fra Efterskoleforeningen (Lis). 
  

UCC-konference med temaet: Vejledningen under pres 

19.-20. maj 2016, Carla deltager 

  

Konference VIA med temaet: Bæredygtig vejledning 



02. november: Gitte deltager 
 
Uddannelsesdebatten, VIA /Nr. Nissum 
9. september: Gitte deltager 

  

10. Høringssvar  

Orienteringspunkt Intet særligt at referere 
  

11. Evt  
 Charlotte: 

 Forslag om at droppe abonnement på Altinget.dk – vi har haft abonnement i et lille halvt 
år, men fortsætter ikke.  

 Beslutning om private firmaers annoncering via os på FB. Det gør vi ikke. 
 Feeds på hjemmesiden fra FB-opslag (test-link eftersendes eller vises på mødet). 

Vedtaget. 
 Omtale af bestyrelsesseminaret i Vejlederen foreslås integreret i Formandens Hjørne  
 Gitte meddelte, at vi ikke kan få tilladelse til at bruge af Studievalgs fotobank. 
 Gitte kan ikke være konstitueret næstformand pga souschefpost i Studievalg Midt-Vest. 

I stedet indvilligede Lis i at tage denne post i perioden 6.6.-31.12.16 mod, at der 
indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis formanden pludselig skal erstattes af 
næstformanden. I det tilfælde kan Lis ikke indtræde. 

  

12. Punkter til næste møde 
 Som udløber af arbejdet på bestyrelsesseminaret ang. medlemsrekruttering blev det foreslået, 

at vi som bestyrelsesmedlemmer på mødet i juni tager fat på arbejdet med at få ejerskab til 
formålsformuleringerne for af få et sikrere og ikke mindst fælles afsæt for at argumentere for 
medlemskab. (Punktet blev præsenteret som ’Fra papir til pixi’) Gitte, Stig og Anette står for 
punktet. 
 
Emner for oplægsholdere til generalforsamlingen 7.9.16 
 
’Samtænkt’ vejledning og fælles vejledningscentre – hvad forstår vi ved det? 
 
Vores deltagelse i referencepanelerne for DUEK øst og vest – giver det mening? 

 


