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Danmarks Vejlederforening: Generalforsamling 8/9 2014 

Formandens mundtlige beretning v/ Helene Valgreen 

 

I sidste uge var jeg i Canterbury for at repræsentere DVF ved et stort europæisk møde: ”European 

Summit on Developing the Career Workforce of the Future”. Sammen med 200 andre særligt 

inviterede vejledningsinteressenter diskuterede vi over to dage udkast til en europæisk standard 

for vejlederkompetencer samt hvilken vejledningsforskning, der er aktuelt er behov for.  

Det er opløftende at komme udenlands og mærke den seriøsitet, man tilgår vejledningsfeltet på 

europæisk niveau. Og samtidigt var det bekræftende for mig at vide, at processen med at 

indkredse vejledningsfeltet er i fuld overensstemmelse med, hvad vi arbejder med i Danmarks 

Vejlederforening for tiden. Hvad er vejledning og hvad er vejledning ikke? Hvilke kompetencer skal 

man have for at kunne agere vejleder i forskellige sammenhænge, hvad er forskningens rolle og 

hvordan kan forskningen bidrage med at kaste lys på feltets blinde pletter? Det er vigtige 

spørgsmål - og det er svære spørgsmål.   

I DVF har bestyrelsen det seneste år blandt andet været optaget af at justere formålet med 

foreningen, som det afspejles i de forslag til vedtægtsændringer, vi har på dagsordenen i dag. Vi 

har sammenlignet med internationale organisationers formål og beskrivelser, konkret IAEVG: 

International Association for Educational and Vocational Guidance, og på ELGPN: European 

Lifelong Guidance Policy Network og NICE, som er: Network for Innovation in Career Guidance & 

Counselling in Europe. Formålet for os har været at blive mere konkrete på, hvad det er, Danmarks 

Vejlederforening står for og hvordan vi kan forene vores forskelligheder under samme beskrivelse.  

Politisk har det forløbne år været præget af de enorme nedskæringer på UU-området, hvis 

konsekvenser vi vil følge tæt de næste år. Danmarks Vejlederforening har været på banen med 

kritik, både skriftligt og mundtligt, med høringssvar, i pressen og gennem Det Nationale 

Dialogforum. Selvfølgelig får man ikke bedre vejledning, når der skæres så hårdt i budgetterne. 

Løsningen fra politisk hold synes at være gruppevejledning og andre kollektive vejledningsformer 

og til det må vi bare sige: Det er glimrende at tænke fællesskabets muligheder meget mere ind i 

vejledningen, men billigere: Det er det under ingen omstændigheder! Folkeskolen og lærerne får 

fremover ny og vigtig betydning for vejledningens praksis og vi kan kun håbe, at politikerne får 

øjnene op for, at der er brug for uddannelsesmæssigt at klæde lærerne bedre på i den forbindelse. 

Ellers svigter man både dem og eleverne.   

Vi har fået opbygget et tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening. I slutfasen af 

udviklingsarbejdet med ”Fælles mål” i forhold til det nye emne ”Uddannelse og Job” blev vi 

inviteret af Undervisningsministeriet til at være med til at justere og finpudse beskrivelsen. Emnet 

Uddannelse og Job er væsentligt og godt skruet sammen – hvis det blot var et timefast fag ville 

situationen slet ikke være så tosset. Men nu er det desværre fortsat et emne, hvilket bekymrer 
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både og Danmarks Lærerforening, fordi det dermed er uigennemskueligt, hvad faget egentlig 

kræver af timer og ikke mindst: kompetencer fra læreren.   

Til gengæld har vi i Danmark fået lov at beholde eVejledning, hvilken lunede i en kold tid. På kort 

tid har eVejledning formået at sætte vejledning i et nyt, interaktivt perspektiv og det er 

opmuntrende at se den udviklingstrang, eVejledning viser. Det viser samtidigt, hvor vigtigt det er, 

at det er professionelle vejledere, der bliver ansat, når der skal afprøves nye veje.   

Vi holder fortsat løbende møder med eksterne interessenter. Der er mange interesser på spil når 

det gælder vejledning og det afspejles i den interesse, andre instanser har i foreningen. 

Formandskabet er ind imellem til møder hos DI, Dansk Metal og Håndværksrådet og bestyrelsen er 

repræsenteret ved en række tværgående udvalg og projekter hos forskellige instanser, såsom DEA, 

Det Kriminalpræventive Råd, Søfartens Fremme, Daghøjskoleforeningen, 

Undervisningsministeriet, CeFU og Efterskoleforeningen, for nu bare at nævne nogle af dem. Vi er 

som bekendt også repræsenteret i Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og 

Erhvervsvejledning. 

Vores mange repræsentationer betyder, at der er meget at se til som bestyrelsesmedlem. Det er 

vigtigt med et højt aktivitetsniveau, så vi kan gøre vores indflydelse gældende eksternt - og det gør 

vi så sandelig. Det betyder mange arbejdsdage for bestyrelsen, som de giver til Danmarks 

Vejlederforening. Resultatet er, at vi bliver anerkendt som en seriøs samarbejdspartner.  

Foreningens formål er som bekendt at sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den 

politiske dagsorden. Det har vi gjort løbende over året, hvilket har afstedkommet debat i medierne 

om vejledningens rolle. Vi skriver nyhedsbreve, debatindlæg, høringssvar, stiller op til interviews 

og blander os fagligt, hvor det giver mening.  

Som talerør og debatskabende medie har vi vores fantastiske blad VEJLEDEREN med redaktør 

Torben Elsig-Pedersen ved roret og bladudvalget som kompetente sparringspartnere. Vi har et 

super godt samarbejde! Tak for det. 

VEJLEDEREN er i høj grad også båret af vores fantastiske frivillige skribenter, som gang på gang 

leverer tekster af meget høj kvalitet. Det gælder både vores anmelderpanel 3xR, som med tiden 

har udviklet deres helt egen skønne stil, vores knivskarpe klummeskribenter og selvfølgelig også 

bestyrelsen, som skiftes til at skrive Eftertanken. TAK for jeres bidrag alle sammen! Det betyder 

ufattelig meget, at I stiller jeres tid og ekspertise til rådighed og på den måde både bidrager til 

bladets høje kvalitet og den faglige debat om vejledning.   

Sidste år fortalte jeg om foreningens noget stramme økonomi, som vi var i gang med at stramme 

op. Takket været vores dygtige kasserer Stig Ravn, og fornuftig mådehold fra bestyrelsens side, er 

det allerede på plads igen. Vores økonomi er glimrende og vi har fundet et fornuftigt leje ved at 

deltage i det nødvendige, uden at det presser økonomien.  
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Danmarks Vejlederforening ønsker at samle vejledere og vejledningsinteresserede på tværs af 

institutioner og lokale interesser. Hele pointen med at være en forening er at kunne vise 

vejledningsfaglig styrke sammen uagtet de mange forskellige kontekster, vejledning i Danmark 

foregår i. Sidste år fik vi endnu en gruppe vejledere med i foreningen, nemlig SKUD som nu er 

vores sektion for Studie- og Karrierevejledere ved de videregående uddannelse. Det har været en 

stor glæde og fornøjelse at få udvidet perspektivet med universitetsvejlederne. Vi lærer så meget 

af hinanden på tværs af kontekster.  

I DK har vi fortsat to vejlederforeninger: DVF og UUVF. Jeg sagde ved sidste års generalforsamling, 

at vi ville undersøge, om UUVF kunne tænke sig at indgå partnerskab om VEJLEDEREN for på den 

måde at få startet et mere forpligtende samarbejde op på sigt. Men det har UUVF ikke ønsket. I 

DVF vil vi meget gerne invitere UUVF med i Danmarks Vejlederforening. Vi kan ikke se nogen 

argumenter for at være to vejlederforeninger i et så lille land som Danmark. Det ville stille 

vejledningens sag markant stærkere med én samlet forening, der kunne vise, at 

vejledningsfagligheden er et fælles anliggende for vejledere, uanset hvor man er ansat. Men noget 

er vi da aktuelt fælles om, nemlig de etiske principper, som alle vejledere står bag. Af den grund 

har vi bevaret FUE, som dog har skiftet navn og anliggende. Aktuelt er FUE et vejledningsfagligt 

samarbejdsforum og bogstavforkortelsen står nu for: ”Forum for Uddannelses-, Erhvervs- og 

Karrierevejledere (FUE)”. Formand og næstformand fra de to foreninger mødes to gange årligt og 

det fungerer rigtig fint og fornøjeligt, men er altså ikke forpligtende. 

I den nordiske vejlederforening NFUE/NFSY har vi delt den danske repræsentation mellem os. 

NFUE/NFSY er vores indgang til den internationale forening IAEVG, så det er også af den grund et 

vigtigt forum. Vi har hver en repræsentant i styrelsen i NFUE/NFSY, men reelt kun ½ stemme hver 

og vi får også blot dækket halvdelen af mødeomkostningerne. Sådan må det være lige nu – men 

som sagt håber vi, at vi på et tidspunkt kan samle alle vejledere i Danmark.    

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg sige, at dette bliver mit sidste år som formand. Jeg er på 

valg til næste år og jeg har besluttet ikke at stille op igen. Jeg er rigtig glad for at være formand for 

foreningen og opgaven fylder rigtig meget i mit liv. Men der skal jo også være plads til andre ting, 

så jeg tror, at det om et år vil være et godt tidspunkt at give stafetten videre på.  

Tak til jer medlemmer for jeres opbakning til det vigtige arbejde. Tak til jer, der er mødt op i dag. 

Og stort tak til bestyrelsen for vores dejlige samarbejde. I er arbejdsomme, konstruktive og 

idérige, og det er en stor glæde at arbejde sammen med jer. Tak.   


