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Ordinær generalforsamling i 

 Danmarks Vejlederforening 7.9.2016 
 

Tid: Onsdag d. 7. september 2015 kl. 15.00-18.00 

Sted: DGI-huset, Værkmestergade, Aarhus, lokale M3 

 

Generalforsamlingen indledtes med et oplæg af Randi Skovhus, lektor i VIA UC og phd.-

studerende ved DPU. Oplægget handlede om Randis forskningsprojekt om UU-vejledning i 

udskolingen. Projektet undersøger samspillet mellem undervisning, UEA/U&J og vejledning, 

hvordan vejledningen giver mening og har betydning for de unge, og hvordan vejledningen bidrager 

(eller ikke) til at understøtte, at de unge får udvidet rådighed. 

 

Referat af generalforsamlingen: 

 
Carla Tønder Jessing bød velkommen og de fremmødte præsenterede sig. 
 

1) Valg af dirigent og sekretær: 

Maria Jorsal valgtes som dirigent og Anette Jochumsen som sekretær for generalforsamlingen 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt. 
 

2) Aflæggelse af beretning v/konstitueret formand Carla Tønder Jessing 

Beretningen er vedhæftet referatet som bilag 3. Disse var hovedoverskrifterne: 

Forandringer ift. eud og folkeskolen (Uddannelse og Job).  

EUD- og gymnasie-reformerne 

Praktikpladser og brobygning 9.klasse 

Kommende vejledningsreform 

Udvalg og ekspertgrupper i ministerielt regi 

DVFs daglige arbejde 
 

3) Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Stig Ravn  

Stig Ravn aflagde regnskabet, som forsamlingen tog til efterretning 

Revisorerne har underskrevet regnskabet 22.8.2016.  
 

4) Indkomne forslag. 

Forslag om ændring af paragraf, § 3b, vedr. medlemskab og udmeldelse 

§3b: Medlemskab og udmeldelse 

Medlemskab og kontingent gælder for et år ad gangen. Skriftlig udmeldelse kan ske løbende, 

men træder først i kraft per den 31. december i opsigelsesåret. Ved tvivl om medlemskab af 

foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den afgørende instans, ligesom bestyrelsen tager 

beslutning om tab af medlemskab. 
 

Ændringsforslaget blev vedtaget af forsamlingen. 
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5) Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om 

kontingenternes størrelse v/ kasserer Stig Ravn 

Stig Ravn fremlagde budgetteringen for 2017, herunder forslag om kontingentforhøjelse: 

300 kr. for medlemskab uden blad 

650 kr. for medlemskab med blad 

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 
 

6) Valg af formand (kun i ulige år).  

Konstitueret formand i formand Charlotte Knagh Trojahns barselsperiode: Carla Tønder 

Jessing. Valg af ny formand foregår således først i 2017 
 

7) Valg af kasserer. 

På valg: Stig Ravn.  

Stig Ravn blev genvalgt med akklamation 
 

8) Valg af 

a. bestyrelse og suppleanter 

På valg til bestyrelsen: Gitte Dybdal, Ann Christensen, Liza Schmidt (genopstiller ikke). Der 

skal vælges 3 medlemmer for 2 år.  

Gitte Dybdal og Ann Christensen modtog genvalg. Anette Jochumsen blev valgt som det 

tredje ordinære medlem. 
 

På valg som suppleanter: Christa If Jensen (genopstiller ikke), Claus Fasmer Jeppesen 

(genopstiller ikke), Christina Rath og Anette Jochumsen.  

Der skal vælges 4 suppleanter for 1 år.  

Christina Rath modtog genvalg.  

Catalina Kjær, AU, og Lene Veldt Pedersen, UU Silkeborg, blev valgt som suppleanter. 

Bestyrelsen udpeger en fjerde suppleant efter generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen består herefter af: 

Charlotte Knagh Trojahn, Carla Tønder Jessing, Lis Brok-Jørgensen, Ann Christensen, Anette 

Jochumsen, Stig Ravn, Maria Sara Jorsal, Gitte Dybdal, Elsebeth Nygaard (ordinære 

medlemmer)  

Christina Rath, Catalina Kjær, Lene Veldt Pedersen (suppleanter) 
 

b.  Valg af 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år     

På valg som revisorer: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen. Begge modtog genvalg. 

På valg som revisorsuppleant: Ingolf Eide, som ikke ønsker at genopstille.  

Bestyrelsen udpeger en revisorsuppleant efter generalforsamlingen 
    

9) Evt.  

Maria Jorsaltakkede forsamlingen for god ro og orden 
 

Århus den 12. september 2016 – Referatet berigtiges af 

 

------------------------------------  -------------------------------------- 

Maria Jorsal, dirigent   Anette Jochumsen, referent  
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Bilag 1 

Vedtægter 

Gældende pr. 9/9 2015 

Ændringer vedtaget på generalforsamling 10/9 2011. Yderligere ændringer vedtaget på 

generalforsamlingen 5/9 2013 samt på generalforsamlingen 8/9 2014 og igen 9/9 2015. 

§ 1. NAVN 

Foreningens navn er “Danmarks Vejlederforening”. 

§ 2. FORMÅL 

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening. Foreningen arbejder 

for: 

 At sætte karriere-, uddannelses og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden 

 At alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere 

 At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering 

 At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter 

 At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet 

 At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer 

 At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for 

vejledning 

 At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen 

§ 3. MEDLEMSKAB  

§ 3a. Medlemmerne vil især være at finde blandt erhvervsaktive vejledere fra hele spektret af 

vejledning i et livslangt perspektiv, dvs. vejledere for unge og voksne indenfor karriere-, 

uddannelses-, erhvervsvejledning. Alle med interesse for vejledning kan blive medlemmer. Der kan 

tegnes to typer medlemskab: 

1. medlemskab med foreningsbladet VEJLEDEREN 

2. medlemskab uden foreningsbladet VEJLEDEREN. 

Kontingentet for de to typer medlemskab fastsættes af generalforsamlingen én gang årligt. 

§ 3b. Medlemskab og udmeldelse 

Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den afgørende instans, ligesom 

bestyrelsen tager beslutning om tab af medlemskab. Bestyrelsesgodkendt/ -afvist medlemskab og 

tab af medlemskab skal forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse. Udmeldelse 

af foreningen skal ske skriftligt. 

§ 4. KONTINGENT 

Typen af årskontingentet (3.a) fastsættes af generalforsamlingen årligt. Kontingentopkrævningen 

udsendes i 1.kvt af regnskabsåret. 

§ 5. BESTYRELSEN 
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Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Alle for en periode 

på 2 år. Formanden vælges i ulige år, kassereren vælges i lige år, dog første gang i 2015 for en 

periode på 1 år, de øvrige medlemmer vælges med 4 medlemmer i ulige år og 3 i lige år.  

Der vælges hvert år 4 suppleanter for en periode af 1 år. Rækkefølgen af suppleanter besluttes på 

første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder vedkommende i det afgåede 

bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Bestyrelsen udpeger en ny suppleant for tiden frem til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med 

næstformand og sekretær samt andre udvalgsposter. 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen og leder dens anliggender og administrerer dens formue. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Foreningen tilstræber en mangfoldighed i bestyrelsen vedrørende køn, alder og interesseområde 

indenfor vejledning.  

5.b Der kan indkaldes observatører til bestyrelsesmøder af hensyn til kvalificering af beslutningerne 

og til orientering af bestyrelsen. 

5.c Tegningsretten udøves af foreningens formand og kasserer hver for sig. 

§ 6. SEKTIONER  

Oprettelse og nedlæggelse af sektioner besluttes på en generalforsamling. Midler til drift af en 

sektions aktiviteter besluttes af bestyrelsen i henhold til foreningens budget. Sektionen fastsætter 

selv sin forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen. Denne forretningsorden må ikke stride 

mod foreningens forretningsorden. 

§ 7. GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. 

Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og nyhedsbrev senest 2 

måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger 

før generalforsamlingen.  Generalforsamlingen afholdes i Danmark. 

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde 

senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Valg af formand afgøres ved simpelt 

flertal. Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Står 2 eller flere kandidater lige efter 1. 

valgomgang, foretages der omvalg mellem disse. Valg af ikke tilstedeværende medlemmer 

forudsætter skriftligt tilsagn fra disse. 

§ 8. DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om 

kontingenternes størrelse. 

6. Valg af formand 



   

5 

 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af 

a. bestyrelse og suppleanter  

b. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år           

9. Evt.  

§ 9. REGNSKABSÅRET 

Regnskabsåret følger kalenderåret. På generalforsamlingen forelægges budget for det efterfølgende 

regnskabsår, som starter pr. 1.1. (jf. § 8, stk. 5) 

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling 

a. kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres sammen med 

indkaldelsen. 

b. skal på skriftlig begæring af mindst 1/5 af medlemmerne indkaldes af bestyrelsen inden 4 uger 

med mindst 1 uges varsel. Dagsorden bekendtgøres sammen med indkaldelsen. 

§ 11. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER 

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en lovlig indkaldt generalforsamling og med mindst 2/3 

majoritet af de fremmødte medlemmer. 

§ 12. FORENINGENS OPLØSNING 

Opløsning af foreningen kan vedtages af en lovlig indkaldt generalforsamling efter følgende regler: 

Samtidig med indvarslingen tilgår der hvert medlem skriftligt og/eller i VEJLEDEREN og/eller på 

foreningens hjemmeside en begrundelse for opløsningen samt en stemmeseddel med mulighed for 

afkrydsning ved JA eller NEJ. 

Stemmesedlen sendes til foreningens adresse eller afleveres til generalforsamlingen. Optælling af de 

afgivne stemmer foretages af generalforsamlingens stemmetællere. Mindst 50 % af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer skal have afgivet deres stemme, og mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer skal være for en opløsning, for at dette kan være en realitet. Hvis der blandt de afgivne 

stemmer er 2/3 flertal for opløsning af foreningen, men der ikke er afgivet stemmer fra mindst 50 % 

af de stemmeberettigede medlemmer, skal der inden 2 måneder indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor opløsning kan ske ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. Den opløsende generalforsamling træffer efter indstilling fra 

bestyrelsen beslutning om afvikling af foreningens aktiver/passiver. 
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Bilag 2      
 

 

Forslag til Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 7. september 2016. 

 

Danmarks Vejlederforenings bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 3b: 

 

Nuværende ordlyd: 

§ 3b. Medlemskab og udmeldelse 

Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den afgørende instans, ligesom 

bestyrelsen tager beslutning om tab af medlemskab. Bestyrelsesgodkendt/ -afvist medlemskab og 

tab af medlemskab skal forelægges førstkommende generalforsamling til godkendelse. Udmeldelse 

af foreningen skal ske skriftligt. 

 

Foreslået ny ordlyd: 

Medlemskab gælder for et år ad gangen. Skriftlig udmeldelse kan ske løbende, men træder 

først i kraft per den 31. december i opsigelsesåret. 

Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den afgørende instans, 

ligesom bestyrelsen tager beslutning om tab af medlemskab. 

 

 

Baggrunden for bestyrelsens forslag: 

Der har i nogle tilfælde hersket tvivl blandt medlemmer om, hvornår en udmeldelse af foreningen 

træder i kraft, eksempelvis om det er med øjeblikkelig virkning fra udmeldelsestidspunktet, og 

kontingentet derfor ikke har skullet betales til kalenderårets udgang. Dette har vi ønsket at 

præcisere. 

 

 

På bestyrelsens vegne: 

 

Carla Tønder Jessing 

Konstitueret formand for Danmarks Vejlederforening 
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Bilag 3 

 

Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 

7. september 2016 
 

Formandens mundtlige beretning om bestyrelsens arbejde  

v/ konstitueret formand Carla Tønder Jessing 
 

De seneste år er der sket store forandringer på vejledningsområdet, mest markant i forbindelse med 

erhvervsskolereformen, der medførte store ændringer i UUernes arbejde og store beskæringer af 

deres økonomi. Reformen betød også ændringer i uddannelsesparathedsvurderingerne og lærernes 

opgaver i grundskolen. Senest er det så gymnasiereformen, der kommer til at betyde ændringer i 

vejledningsopgaverne, og lige nu er nedskæringer på SU-området, nysprogligt kaldet ”et robust SU-

system”, i spil i regeringens 2025-udspil – hvis det gennemføres, vil det formentlig også betyde 

øgede vejledningsbehov i uddannelsesinstitutionerne. 

 

Uddannelsesparathedsvurdering og UUernes vejledning i grundskolen 
Uddannelsesparathedsvurderingen starter nu i 8. klasse og skal i første omgang foretages af 

folkeskolelærerne, og UU skal følge op. Som vi var bekymrede for, viste det sig, at lærerne ikke var 

klædt ordentligt på til den opgave. Det viser sig ved, at mange lærere ikke har foreslået en 

handleplan til de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, og på den måde give råd om, 

hvilken indsats de vil foreslå, for at eleven kan gøre sig uddannelsesparat i 9. klasse.  

Det tager tid at udvikle det rette samarbejds-match mellem vejledere og lærere, og det arbejdes der 

stadig på.  

 

I grundskolen skal UU udelukkende give individuel vejledning til de ikke-uddannelsesparate elever. 

En gruppe som blev anslået til ca. 20 % af alle elever. Indsatsen for de resterende 80 % skulle 

fremover være gruppevejledning og/eller kollektiv vejledning – og ellers skulle de klare sig selv.  

Tallet 20 % holdt dog ikke, det blev nærmere 25 %. 

 

Det nye timeløse emne i grundskolen, Uddannelse og Job, fungerer ikke endnu, det prioriteres ikke 

tilstrækkeligt, og lærerne mangler af forståelige grunde også de fornødne kompetencer til at 

varetage opgaven – heldigvis har nogle kommuner købt UU til at varetage undervisningen, men slet 

ikke alle. 

 

Reformerne på erhvervsskole- og gymnasieområdet – og de mulige konsekvenser 
Målsætningen om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse fremfor gymnasiet er stadig i 

fokus.  Et Cefu-projekt, ”Fremtidens valg og Vejledning”, viser i midtvejsevalueringen, at det er 20-

40 % af de unge, der kan flyttes med vejledning i forhold til valg af uddannelse.  

Det peger på, at UU-vejledningen også skal kunne/have mulighed for/få ressourcer til at give 

individuel vejledning til denne gruppe. 

 

Det hænger umiddelbart ikke sammen med, at vejlederne skal koncentrere sig mest om de før-

nævnte 20 %.  Forældrene er væsentlige medspillere i forhold til de resterende 80 %, men de har 

ikke det fornødne overblik og viden om uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked til at klare den 

opgave.  
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Det kan også frygtes, at der vil opstå en ny ” rest”-gruppe, på grund af de skærpede adgangskrav. 

 

Lige nu er lovforslaget vedr. gymnasiereformen, herunder adgangskravene, ude i høring, og vi skal 

også sende høringssvar til ministeriet. Vores bekymring for konsekvenserne af de bebudede 

adgangskrav har vi allerede formuleret i en fælles udtalelse fra DVF og UUVF. Heri skrev vi: 

”Skærpelsen og indførelsen af adgangskrav har som formål at gøre det sværere at komme ind på de 

gymnasiale uddannelser. Samtidig skal de unge have andre og ligeværdige tilbud. Det betyder 

også, at de tiltag, der eksisterer for de ikke-uddannelsesparate i 9. klasse bør udvides til også at 

omfatte de uddannelsesparate, bl.a. gennem brobygning for alle i 9. klasse uanset paratheds-status. 

Og det betyder, at emnet Uddannelse og Job i grundskolen skal kvalificeres og opprioriteres. 

Vejledningen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning får med reformen en central placering. Det 

er den, der kan udfordre og støtte de unge i deres uddannelsesvalg. Hvis der ikke tilføres øgede 

ressourcer hertil, er vi alvorligt bekymrede for, at andelen af unge, der bliver erklæret ikke-

uddannelsesparate, og unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, vil stige. 

Med gymnasiereformen, der har efterfulgt EUD-reformen, har vejledning fået en central placering. 

Det er vi naturligvis tilfredse med, og det ikke er et øjeblik for tidligt! Men de nye opgaver kræver, 

at der er de nødvendige kompetente vejledere til rådighed. Og nye opgaver kræver nye ressourcer.” 

 

EVA har i øvrigt annonceret, at de nu påbegynder en ny flerårig undersøgelse af unges 

uddannelsesvalg, hvor man følger en hel årgang 8. klasseelever fire år frem. Man kan læse om 

undersøgelsen på EVAs hjemmeside: Unges vej til ungdomsuddannelse. 

 

Trepartsforhandlinger gav flere praktikpladser og brobygning til alle i 9. klasse 

I august blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en aftale, som bl.a. førte til at 

arbejdsgiverne bliver forpligtet på at oprette 8.000-10.000 flere praktikpladser, for at få flere unge 

til at vælge en erhvervsuddannelse. (Der fulgte også flere såkaldte elev-refusions-penge med til 

arbejdsgiverne i den forbindelse.) 

 

Heri landede også en aftale om, at alle 9. klasses-elever skal tilbydes brobygning, og derved skal 

brobygningen ikke kun forbeholdes de elever, som var vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse. 

Der sker også en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, så den kan tilbydes 6. og 7. 

klasses elever. På EMU.dk vil der komme til at ligge inspirations- og vejledningsmateriale som 

målrettes skoler og UU, og som kan støtte samarbejde mellem virksomheder og 

erhvervsuddannelsesinstitutioner. 

 

Det sidste kan Danmarks Vejlederforening kun bakke op om, og som I måske kan huske, var det 

netop brobygning for alle i 9. klasse et af de tiltag, vi foreslog i høringen om gymnasiereformen, og 

som jeg lige har citeret fra. 

 

Der skal også ske en dimensionering af erhvervsuddannelserne, således at der kommer en 

positivliste over de jobs, hvor der er mangel på arbejdskraft, således at antallet af uddannelsesudbud 

øges. Her er UU til tænkt en rolle i vejledningsindsatsen. 

 

Vi venter stadig på en ny vejledningsreform 

Der er i flere år blevet talt om ønsker om og muligheder for en ny vejledningsreform til afløsning af 

den, der trådte i kraft i 2004, og UU Danmark har været ude med forslag til en reform, dog en 

https://www.eva.dk/projekter/2016/unges-vej-til-ungdomsuddannelse/?searchterm=unges%20vej
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begrænset én, dvs. en reform kun rettet mod børn og unge, og der er ikke sket noget siden – ikke 

officielt i hvert fald. Vi har i fællesskab med Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening holdt et 

dialogmøde med lederne i UU Danmark, Studievalg og eVejledning om ønsker til en fremtidig 

ordning eller strukturering af vejledningen. Det var et uforpligtende og konstruktivt møde, men det 

er nok fair at sige, at parternes forestillinger lå ret langt fra hinanden. 

 

Danmarks Vejlederforening har gennem flere år foreslået, at vi får en ny vejledningsreform – en 

reform der skal omfatte voksenvejledningen. Det ser vi som en nødvendighed, hvis befolkningens 

kvalifikationer skal øges. En vejledningsreform skal kunne samle og give overblik over de 

muligheder, voksne har for at få vejledning. En reform, det gerne skulle afløse den uoverskuelige og 

opsplittede vejledningsverden, der møder voksne med et vejledningsbehov (se bl.a. den ”Oversigt 

over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne”, som er udarbejdet her i 2016). 

Mange er enige om, at det er tiltrængt, men der er mange modstridende interesser i feltet, og der 

sker ikke noget. 

 

Nye udvalg og ekspertgrupper om ungdomsuddannelser i ministerielt regi 

I det tidlige forår nedsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ”Ekspertgruppen om 

bedre veje til en ungdomsuddannelse”, som skal komme med anbefalinger til en sanering af alle de 

foranstaltninger, der gennem årene er iværksat mellem grundskole og ungdomsuddannelse for at få 

flere til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der blev så nedsat en 

referencegruppe for ekspertgruppen, hvor DVF er repræsenteret. Referencegruppen skal på 

baggrund af medlemmernes detailviden give input til ekspertgruppen. Som led i ekspertgruppens 

arbejde blev der i går holdt en høring på Christiansborg om 95 %-målsætningen. 

 

Der er i sommeren i år etableret et ”Udvalg for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet”, 

hvor DVF også deltager, dels i fællesmøder, dels i én af arbejdsgrupperne, den om ligestilling på 

vejledningsområdet. Også her skal arbejdet munde ud i anbefalinger til, hvordan der kan skabes 

større ligestilling i uddannelserne og på arbejdsmarkedet, dvs. mindre kønsskævhed, som Danmark 

desværre er nærmest førende i. 

 

Og endelig er DVF inviteret med i en nedsat ”Følgegruppe for Brug for alle unges 

vejledningsindsats”, hvor der afholdes en lang række møder i den treårige periode, som de tre 

indsatser, der iværksættes på UU-området, skal løbe over. Baggrunden er, at der i satspuljeaftalen 

for 2015 er bevilliget 28 mio. til at understøtte Ungdommens Uddannelsesvejledning i arbejdet med 

at få en større andel af de ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

 

Også de to sidstnævnte arbejdsgrupper ligger i regi af Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling, så vi kan kun være tilfredse med, at vi tænkes med, hver gang ministeriet nedsætter 

udvalg og grupper, der skal komme med anbefalinger til uddannelses- og vejledningstiltag. 

Vi må så også håbe, at alt dette arbejde fører til forbedringer af vejledningen. 

 

 

Om DVF´s daglige arbejde: 

 

Konkretisering af DVFs formål 

Ved DVFs årlige 24-timers seminar i april 2015 påbegyndte bestyrelsen en konkretisering af 

foreningens formål. Et arbejde, som blev færdigt her i foråret 2016. Formålet har været at vise, 

hvilke konkrete initiativer, vi tager, og hvilke aktiviteter vi iværksætter, for at opfylde DVFs formål. 
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Arbejdet har skærpet fokus i bestyrelsens arbejde, styrket sammenholdet, og det giver de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer en bedre baggrund, når de skal udtale sig på DVFs vegne. Konkretiseringen 

af formålene ligger nu på vores hjemmeside. 

 

Repræsentation og samarbejde med eksterne interessenter 

Vi holder fortsat løbende møder med vores mange eksterne interessenter. Det kræver tid for de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer at deltage i møderne, men det er en tid, der er givet godt ud. Vi kan 

gøre vores indflydelse gældende gennem dette eksterne arbejde.  

Vi er for eksempel repræsenteret i et forum med Danmarks Lærerforening, Landsforeningen for 10. 

klasse-skoler og UU Danmark.  

Bestyrelsen er også repræsenteret i Det Kriminalpræventive Råd og i Efterskoleforeningen, for at 

nævne et par stykker. Vi er også repræsenteret i Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og 

Erhvervsvejledning, et forum, som den nye regering har bibeholdt.  

 

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

politiske dagsorden. Danmarks Vejlederforening er i den heldige situation, at medierne nu kender 

os. Det har været et benarbejde at nå dertil, men det har lønnet sig, for de henvender sig jævnligt for 

at få en udtalelse eller et interview.  

 

Vi er også stolte af at have fagbladet VEJLEDEREN med redaktør Torben Elsig-Pedersen i spidsen. 

Det er et helt professionelt blad, som er med til at sætte vejledningspraksisser og -politikker til 

debat.  

Vi har et bladudvalg som sparringspartner til redaktøren, og I skal have tak for Jeres arbejde og 

bidrag. Det er en fornøjelse, hver gang VEJLEDEREN kommer på gaden. Det bidrager også til 

vores politiske arbejde. 

Og så er de mange frivillige skribenter, der er med til at gøre VEJLEDEREN spændende at læse. Vi 

er meget glade for, at de tre R´er – Rita, Rie og Randi – igen og igen leverer tekster. Vi håber, I 

bliver ved. Og så er der bestyrelsen, som skiftes til at skrive Eftertanken. Tak skal I have for at 

afsætte tid til det.  

 

Vi har fået vores hjemmeside opgraderet, så den nu er meget mere overskuelig og spændende at 

læse og slå op i. Der kan medlemmerne finde vores aktivitetskalender, referater fra vores møder, 

politiske udtalelser, høringssvar, og som noget helt nyt: ældre numre af VEJLEDEREN, dvs. 2013, 

2014 og halvdelen af 2015-numrene. Det har vi gjort som en service overfor f.eks. 

vejlederstuderende, der gerne vil trække på artiklerne i bladet. 

 

DVF er også på LinkedIn og Twitter, igen for den måde at gøre vores arbejde synligt. 

 

Jeg vil gerne sende en stor tak til vores webansvarlige, Team Valgreen, Stine Valgreen med 

opbakning fra Lasse og Helene Valgreen, som har arbejdet på at forny hjemmesiden, og som tager 

sig af den fortløbende opdatering. Det er lagt et stort arbejde i det. Tak skal I have. 

 

Samarbejdet med UUVF, Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 

Danmarks Vejlederforening ønsker at samle vejledere og vejledningsinteresserede på tværs af 

institutioner og lokale interesser. Vi vil gerne på et tidspunkt samle de to foreninger i én forening, 

og det har vi, som vi redegjorde for på sidste generalforsamling, drøftet med UUVF, og vi har 

indledt et samarbejde med dem.  
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I det forløbne år har vi bl.a. holdt et fælles bestyrelsesmøde, og det vil vi fortsætte med en gang 

årligt. Formand og næstformand fra de to foreninger har også holdt møder sammen, og vi har 

skrevet flere indlæg til dagspressen og vores hjemmesider sammen. Vi har med andre ord en god 

kontakt til den anden forening, som forhåbentlig kan lede til en fremtidig sammenlægning. 

 

Vi synes, der er mange gode argumenter for at have én vejlederforening i et så lille land som 

Danmark. Blandt andet at vi samlet vil få større gennemslagskraft og indflydelse i forhold til 

politikken og lovgivningen på vejledningsområdet. 

 

Nordisk samarbejde 

Danmarks Vejlederforening er medlem af den nordiske vejlederforening, NFSY eller NFUE, 

sammen med vejlederforeninger i Finland, Sverige, Norge, Island, Færøerne og Grønland. Finland 

har formandskabet i en treårig periode, som slutter til sommer, derefter er det Island. Der bliver 

holdt to møder om året, senest i april og igen i oktober. Jeg repræsenterer vores forening i 

samarbejdet, og møderne har to hovedemner: dels orientering om vejledningspolitikken og -

situationen i landene, dels drøftelse af, om vi har fælles dagsordener, vi kan arbejde på i fællesskab. 

Det er frugtbart for vores forening at have disse kontakter. 

Jeg skal lige tilføje, at Danmark er repræsenteret i NFUE ved de to vejlederforeninger, både DVF 

og UUVF, Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening. Som tidligere sagt – forhåbentligt én 

forening om nogen tid. 

 

Formandsskift 

På vores generalforsamling sidste år, i 2015, valgte vi ny formand for foreningen, Charlotte Knagh 

Trojahn, som er vejleder på Københavns Universitet, og som har været meget aktiv i foreningen 

SKUD, universitetsvejledernes forening, som blev en sektion under DVF. Charlotte har taget 

opgaven på sig med entusiasme og stor energi, og vi har fra starten fået et rigtigt velfungerende 

samarbejde med hende som leder af bestyrelsen.  

Her i sommer, i juni 2016, gik Charlotte på barselsorlov, og jeg blev som næstformand konstitueret 

som formand frem til januar 2017, hvor Charlotte heldigvis kommer tilbage. Det er rigtig godt at 

have fået en ung formand, som forhåbentlig kan lede DVF i mange år! Der kan jo så som 

sidegevinst også følge et lille nyt barn med  

 

Tak 

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg sige tak til Jer medlemmer for Jeres opbakning til det vigtige 

arbejde i foreningen.  

Tak til Jer, der er mødt op i dag. 

Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for Jeres opbakning og Jeres store arbejde med 

bestyrelsesopgaverne og Jeres kontakt til medlemmerne i de forskellige vejledningsinstitutioner – 

Jeres tilbagemeldinger herfra er afgørende for vores arbejde. I er positive, konstruktive, seriøse, vi 

har alle meget på hjerte, og så har vi det også sjovt sammen. Det vidner om, at vi har et rigtig godt 

samarbejde i bestyrelsen.  

Og endelig: En varm tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres 

engagement og arbejde for foreningen: Tak til Liza, til Christa og til Claus. 

 

Tak for ordet! 

 

Carla Tønder Jessing 
Konstitueret formand 

Danmarks Vejlederforening 


