REFERAT BESTYRELSESMØDE
PRAKTISK
Dato
Tid
Sted
Deltagere
Afbud
Referat
Ordstyrer

Mandag den 15. august 2022
19.00-21.00
https://studievalg-dk.zoom.us/j/67760792591
Henrik, Jacob, Eva, Lis, Marie, Sandra (deltog første del af mødet), Charlotte, Iben,
Christina, Dorte og Karina
Inger-Lise, Maria
Christina
Jacob og Karina

GODKENDELSE AF
Referat fra sidst Der var ingen kommentarer, så det er godkendt
Dagsorden
Godkendt
OPSTART PÅ MØDET
Jacob
Vi mødtes i breakoutrooms til en kort social snak
Karina
Udvalgte punkter fra siden sidst – se længere nede
 Karina har deltaget i rundbordssamtaler om praksisfaglighed
 Karina har holdt oplæg for en ekspertgruppe om UPV – Karina gav gruppen
en række gode råd inden for deres kommissorium, som er ret snævert.
 Karina har været i bladet Folkeskolen et par gange:
https://www.folkeskolen.dk/skolepolitik-christiansborguddannelsesvejledning-udskoling/vejlederformanduddannelsesparathedsvurdering-ma-ikke-blive-en-sorteringsmaskine/
4642099
 A4 Uddannelse: Karina har lavet et debatindlæg: “Hvad skal vi gøre med de
40.000 under 25 år, der ikke er gang med uddannelse, arbejde osv” –
relateret til FGU; https://www.a4uddannelse.dk/artikel/vejlederformand-viskal-skabe-et-system-de-unge-kan-rumme-og-rummes-i
HVAD SKER DER I VEJLEDNINGSVERDENEN? 15 minutter
Lis og Sandra
Efterskoler: 241 skoler med 650 vejledere (som også er lærere). Alle elever tilbydes
individuel vejledning. Vejledningen ses som en rød tråd integreret i hele forløbet. De
var først med at arbejde med karrierevejledning og – læring. vejledningsmateriale.
Det er tilgængeligt for alle (også eksterne) på efterskoleforeningens hjemmeside:
https://www.efterskolerne.dk/da/For-efterskoler/uddannelsesvejledning.
Der er ikke krav om at være lærer- og vejlederuddannelse i de FRIE efterskoler.
Eva
Højskoler: De skal tilbyde vejledning. Vejledningsindsatsen er forskellige fra skole til
skole. Den skal dog beskrives på højskolens hjemmeside. De har netværk og
udveksler erfaringer, men det er stadig en broget da højskolerne er relativt
selvstændige og derved defineres den forskelligt. Hos Eva får de uden uddannelse et

mentorforløb, som Eva varetager. FGU betød at skolen tabte mange af EGUeleverne.
Hvem er det næste gang? (Næste on-linemøde 24. okt):
 Dorte om Karrierelæring i gymnasiet
 Charlotte om trivsel og SPS
VEJLEDEREN
Jacob

Økonomi og format: Økonomien på det fysiske blad er i balance. Vi tager op til
seminaret om vi skal beholde det fysiske eller overveje en digital løsning. Til
orientering vil Vejlederforum (Udgives af Schultz) udelukkende blive udgivet digitalt
fremover bl.a. af Bæredygtighedshensyn

FORSLAG – LAVE PODCASTSERIE I FORBINDELSE MED VEJLEDNINGENS DAG
Karina
Der findes mange podcast
Til vejledningens dag at få produceret nogle podcasts for
til vejledningssøgende,
vejledere med forskellige temaer.
men ikke rigtigt nogen til
Vi har fået tilbud på 5000 kr. for at lave et afsnit og derefter
vejledere om det at vejlede. 1500 kroner pr afsnit.
Forslag om at vi laver en
Vi skal selv stå for drejebogen, være værter mm
serie af podcast med
Hvad synes vi om ideen? Kommentarer:
temaer der er relevante for
 Vi får brug for journalistisk rådgivning, hvilken evt. kan
mange vejledningsgrupper,
gives af dem der producerer dem, mod ekstra
og som kommer med
betaling.
forskellige vinkler på
 Vi skal være klar over at der er krav til kvalitet
samme tema. Det kan være
 Stor opbakning, ny måde at nå ud som forening
relationsskabelse i
 Måske er det ok vi nørder (vi taler til andre vejledere)
vejledningssituationen, etik  Koble Rie Thomsen m.fl. på (økonomi?)
og fordomme…..
 God måde at bruge vores økonomi på (kassereren)
Jeg har fået et tilbud på
 Bekymring for det er en stor opgave – vi kan starte i
det, som jeg vil fortælle jer
det små
om.
 Karina og Lis har gode erfaringer med at lave podcast
 Skal vi lave en undersøgelse om, hvorvidt nogle gider
at høre dem – vi kan høre os omkring via bl.a.
Facebook, LinkedIn, vejlederuddannelserne mm og
starte med én?
Iben laver et SOME-opslag
Der skal nedsættes en gruppe. Gemmes til seminaret
FORBEREDELSE AF MØDE MED UVM
Karina
Vi har møde med UVM på
fredag. Hvad ønsker vi at
tage op med dem?

Lis og Karina deltager. Vi har 45 minutter
Forventer det handler om KUI og vejledning af unge i
udskolingen.
 Det er for kompliceret for eleverne (og for vejlederne),
pga. mange regler og der bygges hele tiden nyt på.
Kunne man retænke det hele, få fjernet noget når noget
nyt kommer (fx portfolio FGU, få vejlederne tænkt ind i








“Meddelsesbogen”)
Vejledning for alle er vigtigt
Lade dem fortælle om hvad der ligger på deres
skriveborde
De forventes at være nysgerrige på hvad vi tænker og
mener
Vi kan fortælle om vores mærkesager pt. Måske
genbruge UPV oplægget
De kontakter ofte Karina uformelt. Det skal de roses for
Vi kan sende dem en dagsorden . . . Karina laver den

INTERNAT 30. sep. til 1. okt. i Middelfart
Arbejdsgruppe Info og evt. drøftelse
Arbejdsgruppen fremlagde en god skitse. Vi er velkomne til
n Iben, Maria
af indhold
at skrive til gruppen, hvis man har forslag.
og Jacob
Hvis man har afbud er det vigtigt at melde det til
arbejdsgruppen
SIDEN SIDST…
Karina

Der er sendt følgende høringssvar siden sidst:
• Høring over ny bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for digital
dannelse af børn og unge
• Høring over bekendtgørelse om pulje til grøn efteruddannelse og
opkvalificering i 2022
• Høring — udkast til bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og
profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser
• Høring — lovforslag om pensionsrefusion, AUB- og VEU-bidrag for 2023 m.v
• Høring vedrørende ny bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i
skoleårene 2022/23 til og med 2025/26
• Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser
(Permanentgørelse af Team Danmark-ordning)
• Høring over lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder
med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om
erhvervsuddannelser
• Høring vedrørende ny prøvebekendtgørelse
• Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
(Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra
Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastl…
• Høring over udkast til forslag til lov om ændring af
pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven
• Høring over udkast til Bekendtgørelse om vejledning om valg af
• ungdomsuddannelse og erhverv
Møder Karina har deltaget i:
30. maj: 1. rundbordssamtale om en mere praksisfaglig skole – UVM
2. juni: Dialogmøde om fremme af mere lige kønsfordeling på

erhvervsuddannelserne
13. juni: 2. rundbordssamtale om en mere praksisfaglig skole – UVM
13. juni: Oplæg for ekspertgruppen om UPV
Artikler:
Karina er blevet interviewet til Folkeskolen.dk om UPV (se link andet sted i
referatet)
Karina har skrevet et debatindlæg til A4 Uddannelse om de 40.000 unge under 25 år,
der ikke er i, eller har en ungdomsuddannelse og heller ikke er i arbejde.
Se link tidligere i referatet.
EVENTUELT
 Maria, der desværre har været nødt til at trække sig fra bestyrelsen, har lavet Eftertanken
 Iben: SOME – udvalget: Planen skal justeres lidt. Iben bruger et designværktøj, Canva, som er
let at arbejde med. Iben vil gerne stå for det alene. Det hindre ikke os andre i at slå noget op.
Det må vi hjertens gerne. Karina slår også op, når hun har været til møder, udtalt sig osv.
 NVL (Nordisk Netværk for Voksens Læring), som arbejder med vejledning af voksne:
https://nvl.org/vaglednings-natverket. Der er en der går på pension. De spørger derfor om en af
os vil være med. Vi skal påregne 3 fysiske møder om året rundt om i Norden samt nogle on-line
møder. Karina sender materiale ud.
 Alternativet har inviteret til en høring om nyt jobcenter i morgen. Karina deltager
 Revisorerne har godkendt vores regnskaber og Marie har flyttet vores aktier, så vi har alt
samlet i en bank.
 Lis var til møde EUK (tidl UU-Danmark) i KL (Kommunernes Landsforening). EUK har fået lavet
meget arbejde om vejledning og de arbejder for at vejledning skal fylde mere.
PUNKTER TIL NÆSTE GANG

Kommende møder:
#2 Internat - Fredag den 30. september kl. 12.00 til lørdag den 1. oktober kl. 13.00 (Middelfart)
#3 Virtuelt møde - Mandag 24. oktober 19.00-21.00
Generalforsamling - Mandag 21. november 19.00-21.00
#4 Fysisk møde - Mandag 9. januar kl. 10.30-16.00 (København)
#5 Virtuelt møde - Onsdag 15. marts 19.00-21.00
#6 Fysisk møde - Mandag den 10. maj kl. 10.30-16.00 (Århus)

