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Generalforsamling 2013: Danmarks Vejlederforening 

Formandens mundtlige beretning: Helene Valgreen 

Jeg har nu været formand for Danmarks Vejlederforening i 2 år. Hele tiden tror jeg, at NU er der 

”ro på”, nu kan vi for alvor forfølge enkelte mål og i det hele taget få tid til at diskutere formålet 

med vores forening. Men nej. Hver gang bliver jeg overhalet af virkeligheden: Af medierne, af 

eksterne interessenter og interne omskifteligheder. Danmarks Vejlederforening er i sandhed en 

dynamisk forening og der sker løbende mange forandringer. Således også det forgangne år.  

Netop som vi troede, at vores blad VEJLEDEREN kørte på skinner og nærmest af sig selv, blev vores 

redaktør Jesper Himmelstrup sygemeldt. Ret hurtigt stod det klart, at han fremover bliver nødt til 

kun at have ét fuldtidsarbejde, nemlig sit nye job som højskolelærer. Det betyder, at vi brat har 

måttet sige farvel. Fra bestyrelsens side ønsker vi Jesper al mulig held og lykke med tilværelsen 

som højskolelærer. Vi er kede af at sige farvel til Jesper og samtidigt har vi fuld forståelse for hans 

beslutning.  Vi kan ikke takke Jesper nok for den høje kvalitet, han har givet VEJLEDEREN i sin tid 

som redaktør på bladet. Sammen med Jesper har vi udviklet en ramme for bladets indhold. En 

ramme, som har vist sig robust og som har givet mulighed for et interessant og afvekslende 

indhold.  

Det er så også denne ramme og den professionalisme, der kendetegner bladet som gør, at det 

faktisk er muligt i løbet af nul komma nul at ansætte en ny redaktør. Fordi der er noget at starte 

op på. Vi har været rigtig heldige at få fat på en ny redaktør i løbet af meget kort tid. En redaktør 

med stor erfaring, professionalisme og lydhørhed overfor det unikke ved VEJLEDEREN. Jeg er i dag 

meget glad for at kunne præsentere bladets nye redaktør Torben Elsig-Pedersen. Vi har netop i 

dag underskrevet kontrakten med Torben. Jeg er meget tryg ved denne løsning med Torben som 

redaktør og hvor var det dog rart, at du kunne springe til med så kort varsel – og også dejligt, at du 

er kommet i dag.   

Men VEJLEDEREN er ikke blot en redaktør. VEJLEDEREN er i høj grad båret af vores fantastiske 

frivillige skribenter, som gang på gang leverer tekster af meget høj kvalitet. Det gælder vores 

anmelderpanel 3xR, vores klummeskribenter og det gælder bestyrelsen. TAK for jeres bidrag! Det 

betyder så meget, at I stiller jeres tid og ekspertise til rådighed og på den måde bidrager til bladets 

høje kvalitet.   

Som bekendt vedtog vi på generalforsamlingen for 2 år siden, at Danmarks Vejlederforening skal 

være en forening for alle vejledere med mulighed for at oprette sektioner for enkelte 

interesseområder. Vi har allerede to sektioner, nemlig sektionen for forskning og udvikling og en 

sektion for vejledere, der vejleder personer med særlige vejledningsbehov. I år er der forslag om 

oprettelse af en ny sektion, nemlig SKUD, som er en sektion for studievejledere ved de 

videregående uddannelser. Vi er rigtig glade for, at foreningen SKUD har valgt at blive en del af 

DVF og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet fremover. Vi er optaget af mange af de samme 
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vejledningsfaglige emner og med SKUD som en del af foreningen kan vi nu også kaste lys på 

vejledningsforholdene på de videregående uddannelser. Vi byder studievejlederne varmt 

velkommen i DVF.  

Foreningens nye hovedformål 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 høringssvar, nyhedsbreve og 

debatindlæg og blander os fagligt, hvor det giver mening.  

Medierne er i det hele taget begyndt at fylde rigtig meget i foreningens og mit eget liv. Vi er fx 

repræsenterede i fagblade som ”Elektrikeren” og ”Fagbladet 3F”, i Politiken og Jyllandsposten. 

Som formand er jeg rimelig tit i de mange lokale radioer landet over, men også i P3 Nyheder og P1 

Nyheder samt indirekte i Radioavisen via referencer fra de andre medier. Her i sommer fik jeg min 

debut med et direkte interview i netop P1 Nyheder og det er et vist pres at være under – og så 

midt i sommerferien. For et par dage siden gjaldt det tv2.dk. For mig er det lidt pudsigt at opleve, 

at min holdning som fagperson ansat på et universitet er ligegyldig, mens jeg som formand for en 

forening bliver bedt om at udtale mig om stort set hvad som helst til medierne. Fx på tv2.dk hvor 

jeg skulle gøre rede for, hvad forældrene kan gøre for at støtte deres unges uddannelsesvalg og 

uddannelsesforløb. Der er meget stor tiltro til foreninger fra mediernes side, hvilket jo som 

udgangspunkt er tiltalende og demokratisk. MEN dermed bliver det mildest talt også en smule 

tilfældigt, hvad det er for en viden, der er politisk dagsordenstyrende.  

Et eksempel på dette var her i sommer, hvor Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) 

styrede medierne 100 %. Først med en såkaldt undersøgelse af gymnasieelevernes vejledning om 

videre uddannelses- og karrieremuligheder og dernæst med endnu en såkaldt undersøgelse af 

forældrenes indflydelse på folkeskoleelevers uddannelsesvalg. Når jeg siger såkaldt undersøgelse 

mener jeg at der jo ikke er tale om forskningsbaserede undersøgelser på nogen måde. Men i 

forbindelse med DGS’s anden undersøgelse lykkedes det faktisk at få nogle forskere på banen. Det 

startede med DGS, dernæst videre til DVF, derefter til Rie Thomsen og Randi Skovhus. Det 

medførte i øvrigt et glimrende interview af Rie Thomsen til Radio24syv, som man kan finde på 

vores Facebookside. Men min pointe er, at det ikke var forskningen, der førte an – det var 

gymnasieeleverne. I bestyrelsen er vi enige om at prioritere medierne, også selvom det ikke altid 

er helt den vinkel på sagerne, som vi kunne ønske. Det er dog stadig omtale.   

Så vi skal jo ikke klage men bare lære at gebærde os. Vi er rigtig heldige, at vi så let får taletid i 

medierne. Bestyrelsens vidensbredde er afgørende. Og derudover kunne godt tænke mig, at 

opbygge en form for tænketank i DVF, så jeg var endnu bedre klædt på til journalisternes 

spørgsmål i øst og vest. Måske bygget op om sektionerne i foreningen fx ved et årligt 

heldagsmøde. Det kunne være et område, vi kunne prioritere i bestyrelsen i det kommende år.  

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. Ovenpå 
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forårets lockout er DLF fx blevet meget opmærksom på vejlederne, hvilket afstedkommer flere 

møder dette efterår. Derudover er formandskabet ind imellem til møder hos bl.a. DI, Dansk Metal, 

Håndværksrådet og DEA og bestyrelsen er repræsenteret ved en række tværgående udvalg og 

projekter hos forskellige instanser, såsom Det Kriminalpræventive Råd, Søfartens Fremme, 

Daghøjskoleforeningen, Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til handicap og uddannelse, 

referencepanel ved et forskningsprojekt i CeFU, som sparringspartner på uddannelser ved AAU, 

ved særlige uddannelsesdage hos Efterskoleforeningen, for nu bare at nævne nogle af dem. Vi er 

jo som bekendt også repræsenteret i Det Nationale Dialogforum for Uddannelse- og 

Erhvervsvejledning. Her er vi meget glade for at kunne være med til at påvirke den politiske 

dagsorden så direkte, hvilket vi oplever at have været indtil engang i foråret 2013. Men de seneste 

to møder er blevet aflyst af ministeriet. Fra bestyrelsens side er vi kritiske overfor den manglende 

inddragelse her på det sidste, hvilket vi vil gøre opmærksom på overfor formandskabet for Det 

Nationale Dialogforum. Vi vil gerne være med undervejs i beslutningsprocesserne i stedet for fx 

først at blive præsenteret for erhvervsskolereformen, når den er besluttet. Det er alt for sent – og 

spild af vores tid og kompetencer.  

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

forslaget med at udvide bestyrelsen til 9 personer fra 7 personer, så vi fortsat kan have et højt 

aktivitetsniveau og gøre vores indflydelse gældende eksternt.  

Sidste år nævnte jeg, at vores hjemmeside trængte til en kærlig hånd. I første omgang forsøgte vi 

med en opdeling af redaktionelle og tekniske opgaver, men vi endte med en mere varig løsning 

med en ny, ekstern webmaster. Udfordringen var, at vi kun har afsat 10.000 kr i budgettet pr år til 

denne post og en professionel webmaster typisk tager ca. 5-600 kr i timen.  Det har vi simpelthen 

ikke råd til. Så hvad skulle vi gøre? Foreningen har brug for et par timers webmastertid om ugen, vi 

har brug for at vores webmaster skal kunne arbejde, når vi har brug for det, også selvom det er her 

og nu, om aftenen, i ferier og i weekender – men hvor finder man en, der vil kunne gøre dette og 

ville gøre det til 100 kr i timen? Løsningen blev, at vi nu har ansat Stine Valgreen, som går i 2. g på 

Christianshavns Gymnasium. Hun er også min datter og derfor var vi i bestyrelsen lidt usikre på, 

hvorvidt det nu var en god idé. Det har dog vist sig at gå ganske glimrende og jeg håber, I er 

tilfredse med hjemmesidens udseende og funktion.   

Takket være Morten, næstformand er vi blevet synlige på Facebook – og siden er rimelig aktiv med 

debatter og links. Vi gør meget ud af at hjemmeside og Facebook skal være forskellige udtryk og vi 

takker for jeres debatbidrag på Facebook, hvor der er højt til loftet.  

Generalforsamlingen i år skulle have koblet vejledning og Kierkegaard i anledning af Kierkegaard-

året. Lone Nordskov Nielsen og jeg havde arbejdet i et år på programmet, som endte med at blive 

ret ambitiøst. Men da der kun tilmeldte sig 23 deltagere blev en aflysning desværre nødvendig. 

Ærgerligt! Måske var årsagen lockouten eller måske var programmet for ambitiøst. Under alle 
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omstændigheder er der brug for at tænke nyt, så vi ikke en anden gang bruger ressourcer på at 

planlægge et to-dages program, som kun få melder sig til.  

Økonomi har unægtelig været et emne i løbet af året. Vores økonomi er stram og vi har undersøgt 

hvorfor. Bl.a. bunder det i aftalen fra 2009 om frikøb af formandsskabet. Det var sådan set en 

fornuftig beslutning, men på sigt er det for dyrt. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet dels at sætte 

honorarbeløbet betydeligt ned samt at stoppe for muligheden for frikøb. Det tidligere 

kommunikationsbidrag til bestyrelsesmedlemmerne er droppet og vi forsøger at stramme op hvor 

vi kan. Balance mellem synlighed på konferencer, udbytte og pris. Vi skal fortsat være aktive og en 

stramning af budgettet skal blot ses som en sikring af den fortsatte mulighed. Tak til kasserer Stig 

Ravn for din årvågenhed i forbindelse med budgettet. 

Vores stramme økonomi betyder også, at vi fra næste år går fra 8 numre til 6 numre af 

VEJLEDEREN om året. Vi har sendt en føler ud til UUVF om de kunne tænke sig at indgå 

partnerskab om VEJLEDEREN. Det overvejer de – og vi afvejer også selv fordele og ulemper i den 

forbindelse. Det kunne være en måde at samle alle vejledere om noget konkret. Men nu ser vi.  

Den gode økonomiske nyhed er at vi har fået en sponsor! Årligt 25.000 kr. af Efterskoleforeningen 

de næste tre år. TAK! Fantastisk dialog med Efterskoleforeningen og formand Troels Borring. Både 

på et konkret økonomisk niveau har det stor betydning men også mentalt er det en gave, fordi det 

giver motivation og engagement.  

I det hele taget oplever vi støtte og hjælpsomhed fra vores medlemmer. Fx kan vi være her i dag 

på Professionshøjskolen UCC kvit og frit takket være Lene Poulsen. Tak for det! Vores 

bestyrelsesmøder ligger efterhånden fast i eVejledning, når vi er i København. Det er en stor hjælp. 

Tak for gæstfriheden til leder af eVejledning, Kirsten Hahn Larsen.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet det forgangne år. Vi har i det forløbne 

år eksperimenteret med møderne, som nu fungerer som arbejdsmøder, således at der nu også 

bliver produceret meget arbejde på selve møderne. Jeg synes, vi har det virkelig godt sammen i 

bestyrelsen og I er rigtig gode til at få øje på det, jeg ikke ser og gode til at lytte til hinanden. Jeg 

går altid klogere fra vores bestyrelsesmøder. Tak for jeres indsats og gode humør. 

Tak for ordene!   

  

 


