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Referat af ordinær generalforsamling  

i Danmarks Vejlederforening 9.9.2015 
 

 

Tid: Onsdag d. 9. september 2015 kl. 15.00-18.00 

Sted: Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, København. Mødelokale 1. 

 

Generalforsamlingen indledtes med et oplæg af Anders Ladegaard, leder af UU Lillebælt og 

næstformand i UU Danmark. Titlen på oplægget var, ”NU trænger vi til en vejledningsreform! - 

og ikke kun konsekvensrettelser i forbindelse med diverse reformer i uddannelsessystemet”. 

Kort om oplægget: Anders Ladegaard ridsede baggrunden for ønsket om en ny vejledningsreform 

op, herunder de udfordringer som eud-reformen medfører for UU-sektoren. Han afslørede ikke det 

kommende forslag fra UU Danmark, som først fremlægges på en konference, der afholdes af UU 

Danmark, KL og Dansk Industri den 11.9. UU Danmark skal senere til et møde med 

undervisningsminister Ellen Trane Nørby om samme emne. En reform kunne, set fra UU Danmarks 

side, have karrierelæring og karrierekompetencer i fokus. 

Anders Ladegaard oplyste, at UU Danmarks reformforslag drejer sig om vejledning af unge op til 

30 år og ikke andre alders- eller målgrupper. Det blev også nævnt, at det er UU Danmarks holdning, 

at eVejledning skal ligge i regionerne.  

Det bliver spændende at stifte bekendtskab med UU Danmarks reformforslag. 

Anders Ladegaards oplæg kan læses i bilag 3. 

 

Referat af generalforsamlingen: 
 

1) Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen 

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Helene Valgreen.  

Helene Valgreen blev valgt.  

Sekretær: Bestyrelsen foreslår Carla Tønder Jessing.  

Carla Tønder Jessing blev valgt. 

Helene Valgreen gennemgik omtale og indkaldelse til generalforsamlingen i forskellige 

medier og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Efter valg af dirigent og referent var der en kort runde med præsentation af deltagere og 

bestyrelse. 

 

2) Aflæggelse af beretning v/konstitueret formand Lis Brok-Jørgensen 

Hovedpunkter i formandens beretning var en status over vejledningsreformerne og 

vejledningssituationen i Danmark det forløbne år og en redegørelse for bestyrelsens arbejde i 

året 2014-15. Hele beretningen kan læses i bilag 1. 

Beretningen blev taget til efterretning med applaus. 

 

3) Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Stig Ravn  

Stig Ravn redegjorde for regnskabet, der viser et overskud på 126.237 kr. for 2014. 
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Dette er andet år med overskud, hvilket er udtryk for en økonomisk konsolidering efter fire 

foregående års underskud. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

4) Indkomne forslag. 

Forslag om ny paragraf, § 5c, vedr. tegningsret, og som følge heraf konsekvensrettelser i §5 og 

§8. 

Lis Brok-Jørgensen fremlagde baggrunden for forslaget, se bilag 2. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

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

kontingenternes størrelse v/ kasserer Stig Ravn 

Stig Ravn fremlagde budgetforslaget. Forslaget blev taget til efterretning.  

Heraf følger, at kassereren skal vælges på generalforsamlingen. Vedtægtsændringen træder i 

kraft med det samme, derfor et nyt punkt 7.  

 

6) Valg af formand.  

Bestyrelsen foreslår: Charlotte Knagh Trojahn. 

Charlotte Knagh Trojahn præsenterede sig selv, herunder: Uddannet cand.mag. i 

religionssociologi, funktioner som studenterstudievejleder, AC-vejleder, SPS-vejleder, 

international vejleder, og nuværende funktion som AC-vejleder og specialkonsulent på 

Københavns Universitet. Charlotte tilkendegav sit ønske om at arbejde for et fælles fagligt 

ståsted for alle vejledere i Danmark gennem samarbejde med bestyrelsen, medlemmerne og 

alle vejledningssektorer og -interessenter. 

Charlotte Knagh Trojahn blev valgt med applaus. 

 

7) Valg af kasserer. 

Stig Ravn blev valgt med applaus.  

 

8) Valg af 

a. bestyrelse og suppleanter 

På valg til bestyrelsen var: Carla Tønder Jessing, Lis Brok-Jørgensen, Maria Jorsal (alle tre 

stillede op til genvalg) og Elsebeth Nygaard (nyopstillet). 

Elsebeth Nygaard fra eVejledning præsenterede sig som nyopstillet til bestyrelsen. 

Alle fire opstillede blev valgt til bestyrelsen. 

På valg som suppleanter var: Christa If Jensen, Claus Fasmer Jeppesen, Christina Rath og 

Anette Jochumsen. 

Alle fire blev valgt eller genvalgt som suppleanter. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Charlotte Knagh Trojahn (formand), faglig vejledningskoordinator, KU 

Carla Tønder Jessing (konstitueret næstformand), lektor, tidl. VIA 

Stig Ravn (kasserer), tidl. Jobcenter Århus 

Ann B. Christensen, vejleder, Frijsenborg Efterskole  

Gitte Dybdal, vejleder, Studievalg Holstebro 

Lis Brok-Jørgensen, konsulent, Efterskoleforeningen 
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Liza Schmidt, studie-, SPS- og karrierevejleder, DTU 

Maria Jorsal, souschef, UU Øresund 

Elsebeth Nygaard, vejledningsfaglig og redaktionel koordinator, eVejledning 

Suppleanter: 

Anette Jochumsen, adjunkt, VIA  

Christa If Jensen, tidl. Uddannelsesforbundet  

Christina Rath, erhvervsvejleder, Jobcenter Frederiksberg 

Claus Fasmer Jeppesen, koordinator, UU KBH 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde. 

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

Revisorer: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen. Begge var villige til at modtage genvalg.  

Revisorsuppleant: Ingolf Eide, villig til at modtage genvalg. 

Begge revisorer og revisorsuppleanten blev genvalgt. 

 

9) Evt. 

Afgående konstituerede formand Lis Brok-Jørgensen holdt takketale for tidligere formand 

Helene Valgreen og overakte bestyrelsens gave. 

 
 

Sted og dato     Sted og dato 

 

Dirigent, Helene Valgreen    Referent, Carla Tønder Jessing 
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Bilag 1 

 

Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 9. september 2015 
 

Formandens mundtlige beretning v/ konstitueret formand Lis Brok-Jørgensen 
 

Sidste år begyndte formandens beretning sådan: ”Politisk har det forløbne år været præget af de 

enorme nedskæringer på UU-området, hvis konsekvenser vi vil følge tæt de næste år. 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.” 

 

Hvordan er det så gået med udmøntningen af alle reformtiltagene, for det er jo ikke kun på UU-

området, det er også på erhvervsskolerne, universiteterne og jobcentrene, der er nye tiltag.      

Her - ét år efter - et par historier: 

 

UPV 
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 slet 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 der skal til, for at eleven kan gøre sig uddannelsesparat i 9. klasse.  

Det viser også, at UU-vejlederne i flere tilfælde slet ikke har adgang til den lokale skoles intranet og 

dermed til elevens digitale elevplan, som fortæller, hvordan eleven udvikler sig både fagligt, socialt 

og personligt. Tænk hvis eleven skal starte på en anden skole efter 8. klasse, hvordan kan den nye 

skole så arbejde med at gøre eleven klar, når der ikke følger oplysninger med. Vejlederne er med til 

at føre de unge igennem uddannelsessystemerne, for hvem skal ellers gøre det, og hvordan kan de 

gøre det på en ordentlig måde overfor eleven, når ”systemerne” ikke spiller sammen!  

Det er at svigte eleverne! Og der er i den grad plads til forbedring. 

 

En anden historie: 

I grundskolen skulle UU-vejledningen udelukkende give individuel vejledning til de ikke-

uddannelsesparate elever. En gruppe som blev beregnet til ca. 20 % af alle. Indsatsen for de 

resterende 80 % skulle fremover være gruppevejledning og/eller kollektiv vejledning - og ellers 

skulle de klare sig selv.  

De 20 % holdt dog ikke i tal, det var nærmere 25 %, og i de kommuner, hvor man havde budgetteret 

med 20 %, kan man kun gisne om, hvilke vejledning de resterende fik. Man er for øvrigt nu ved at 

undersøge forskellen mellem gruppe- og kollektiv vejledning. Måske skulle det være gjort længe før 

reformerne trådte i kraft! 

 

Rykker vi alle unge? 
Vi kender alle målsætningen med at få flyttet flere unges valg af uddannelse fra gymnasiet til 

erhvervsuddannelserne.  Et af Cefus igangværende projekter, ”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.  
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Det hænger umiddelbart ikke sammen med, at vejlederne skal koncentrere sig mest om de før-

nævnte 20 %?  Forældrene er nye væsentlige medspillere i de resterende 80 %, men er de klædt på 

til opgaven? Nej! Og hvor lang tid tager det for at få overbevist mor om, at en erhvervsuddannelse 

også er et godt valg! Ja, det er stadig hende der har størst indflydelse på valget, og måske er det 

hende, vi skal klæde på først.  

Der anes også, at der opstår en ny ” rest”-gruppe, grundet de skærpede adgangskrav på 02 i hhv. 

dansk og matematik, og overgangskravene mellem grundforløb et og to på erhvervsuddannelserne.  

Hvor skal de hen? Er der relevante tilbud til dem?  

Endelig har vi har stadig i vente, om politikerne kan blive enige om et adgangskrav til de 

gymnasiale uddannelser.  

 

Jo, der er nok at tage fat på for DVF … 

Fremdriftsreformen 
Det er ingen hemmelighed, at reformen er upopulær hos de fleste studerende. Reformen blev indført 

for at mindske frafald og sikre hurtigere gennemførelse på de videregående uddannelser. 

Studievejlederne forudså, at denne reform kunne få store menneskelige konsekvenser, da man for 

eksempel automatisk er tilmeldt eksamener i hele studieforløbet. Hvis den studerende ikke får taget 

eksemerne til tiden eller dumper, skal de til re-eksamen. Dermed er der risiko for at de studerende 

skal læse op til 45 ECTS-point på et semester. Det ligger et stort pres på studerende, der forsinkes af 

personlige udfordringer (fremfor faglige). Desuden mindskes de studerende lyst til/mulighed for 

faglig kreativitet (f.eks. praktik og erhvervsrettede opgaver), da konsekvenserne er alvorlige, fordi 

omvalg af fag ikke længere er muligt. Reformen er da også blevet kritiseret så voldsomt, at 

regeringen tager den op til revurdering. 

 

eVejledning og Uddannelsesguiden er fusioneret 
eVejledning og Uddannelsesguiden er fusioneret, og det giver god mening for eVejledning, som 

netop bruger ug.dk i deres daglige vejledningsarbejde. Grundet reformerne har eVejledning fået 

ekstra travlt med at vejlede, og de er heldigvis ikke ramt af nedskæringer. Samtidig er der redigeret 

i de mange tekster i ug.dk, og det er blevet gjort nemmere at finde netop det, man har brug for, hvad 

enten man er vejleder, uddannelsessøgende eller forældre. Det er et stort arbejde, der lagt i det, og 

resultatet er godt.. 

Jobcentrene og begrebsforvirring: Ikke-parat i ét regi og parat i et andet. 
I jobcentrene er uddannelsesvejledningen tilbage, og her skal medarbejderne nu vurdere om en 

jobsøgende er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at vedkommende har for eksempel en 

ungdomsuddannelse og kan starte på en anden uddannelse og gennemføre den. Uddannelsesparat, 

som betyder man har brug for lidt hjælp, før man kan gå i gang med en uddannelse, eller om man er 

aktivitetsparat, hvor man har nogle udfordringer, der skal overvindes, så man kan blive parat til at 

uddanne sig. 

Det betyder, at ikke-uddannelsesparat i UU-regi er det samme som uddannelsesparat i jobcenter-

regi. Mange steder er jobcenter og UU i samme hus, og har samme chef. Det er da forvirrende!  

 

Vejlederne i alle systemer er kittet 

Vejlederne gør hvad de kan, for at få det hele til at fungere og hænge sammen, så det giver mening 

for alle, for hvem skal ellers gøre det? Hvem skal ellers være samle-muffen i overgangene mellem 

det ene uddannelsessystem og det andet. Det er ikke mor! Og så har jeg slet ikke nævnt de 

forskellige it-systemer, som ikke kan/vil snakke sammen, og Optagelse.dk, som lige nu ser ud til at 

gøre mere skade end gavn. Giv os nu det fælles statslige it-system, så overgangene i det mindste 

kan forbedres. Så vejlederne ikke blive irriterede på hinanden, men i stedet trækker på samme 

hammel. 
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Hvis vi vil have en veluddannet ungdom, så skal der altså mere vejledning til! Vi bakker derfor op 

om tonerne, der begynder at lyde rundt omkring, som siger, at Nu skal vi have en rigtig 

vejledningsreform, og ikke kun konsekvensrettelser i halen på de mange reformer.  Der snakkes 

også om, at der er brug for en ny definition af vejledning. Det arbejde vil vi gerne være med i. 

 

Nok om reformerne og konsekvenserne. Nu til DVF´s daglige arbejde: 

 

Konkretisering af DVFs formål 

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

formål. Et arbejde som skal være færdigt i foråret 2016. Vi ønsker overfor for medlemmerne at vise, 

hvilke de konkrete initiativer, vi tager, og de aktiviteter vi har, for at opfylde DVFs formål. Dette 

arbejde skærper bestyrelses arbejde, giver et endnu bedre sammenhold bestyrelsesmedlemmerne 

imellem, og giver de enkelte bestyrelsesmedlemmer mere pondus, når de skal udtale sig på DVFs 

vegne.  Vi nåede at gennemarbejde de 4 af de i alt 8 punkter i formålene, som DVF arbejder for. Til 

bestyrelsesmødet i november tager vi fat på de resterende. Resultatet kommer til at ligge på DVFs 

hjemmeside. 

 

Vores 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 rigtig godt ud. Vi 

kan nemlig 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, i Søfartens Fremme, og i 

Efterskoleforeningen, for nu bare at nævne et par stykker. Vi er også repræsenteret i Det Nationale 

Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, et forum som den nye regering, der kom til 

før sommer, 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 nemlig 

jævnligt, for en udtalelse eller interview.  

Vi er også heldige at have bladet VEJLEDEREN med redaktør Torben Elsig-Pedersen i spidsen. 

Det er et super professionelt blad, som er med til at sætte vejledningen til debat i 

vejlederlandskabet. Vi har et bladudvalg som sparringspartner til redaktøren, og I skal have tak for 

Jeres arbejde og bidrag. Det er en glæde, hver gang VEJLEDEREN kommer på gaden, da det også 

er med til at bidrage 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 af til det.  

Vi har fået ny hjemmeside, dvs. en opgradering af den. Den er nu fremtidssikret, i hver fald nogle 

år. Desværre havde vi bøvl over sommeren med vores mailsystem, så medlemmerne ikke kunne 

skrive til os. Det er nu klaret, og der skal herfra lyde en stor tak til et web-crew, Team Valgreen, 

som både har arbejdet på den ny hjemmeside, og udredt trådene med vores mailsystem. Det er stort 

arbejde i lagt i det. Tak skal I have. 

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

 

Ønske: DVF og UUVF = én vejlederforening 

Danmarks Vejlederforening ønsker at samle vejledere og vejledningsinteresserede på tværs af 

institutioner og lokale interesser. Siden sidste generalforsamling har vi igen undersøgt muligheden 
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for, at de to vejlederforeninger, der er i Danmark, DVF og UUVF, kunne slås sammen.  Første 

skridt var et forslag fra DVF om at indgå partnerskab med UUVF om bladet VEJLEDEREN.  

Det er dog ikke lykkedes.  

Vi kan stadig ikke se nogen argumenter for at være to vejlederforeninger i et så lille land som 

Danmark. DVF vil dog stadig arbejde for en sammenlægning, for det vil stille vejledningens sag 

stærkere.  De to foreningers formand og næstformand mødes 2 gange om året i ”Forum for 

Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledere”, forkortet FUE.  Det er et uforpligtende møde, som 

holdes i en god atmosfære. 

 

Symposium i USA 

DVF blev af Undervisningsministeriet bedt om at sende én af de tre personer, som skulle 

repræsentere Danmark ved det internationale symposium om karrierevejledning, som afholdes hvert 

andet år. Organisationen, som står bag symposiet har en række internationalt kendte og prominente 

vejledningsteoretikere og -forskere som bestyrelses- og andre aktive medlemmer, altså folk der 

medvirker til at tegne udkastene til vejledningspolitikker i en lang række lande, også i Europa. Det 

foregik i Des Moines i én af midtstaterne i USA, Iowa. Carla Tønder Jessing fra bestyrelsen 

repræsenterede DVF, og de andre to var kontorchefen fra Vejledningskontoret i 

Undervisningsministeriet og en repræsentant fra UU. Det er en stor ære for os at blive udpeget, det 

er vi meget stolte af. 

 

Nordisk samarbejde 

Der er blevet holdt et seminar i Helsinki i foråret – et par gode dage, hvor der blev vist gode takter 

til det videre fremtidige samarbejde.  Det skal her bemærkes, at Danmark er repræsenteret i NFUE 

ved de to vejlederforeninger, vi i DVF og UUVF. Som tidligere sagt – forhåbentligt én lige om lidt. 

 

Formandsskift i utide. 

Helene Valgreen havde ved sidste generalforsamling proklameret, at hun stoppede som formand 

ved denne generalforsamling. 1. april fik hun job i Undervisningsministeriet, et job der ikke var 

foreneligt med posten som formand for Danmarks Vejlederforening.  

Helene, du skal have mange tak for din tid som formand, hvor du i den grad gjorde Danmarks 

Vejlederforening endnu mere synlig på den politiske arena. 

Du får en tale senere i dag – og en gave. 

 

Tak 

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen, som har været mig en rigtig 

god støtte siden april måned, hvor jeg blev konstitueret som formand. I har været klar og sagt ja, 

hver gang jeg henvendte mig med en opgave, hvor jeg havde brug for jeres hjælp. Tak for jeres 

opbakning, det har betydet rigtig meget for mig. 

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

Og igen en stor tak til bestyrelsen. I er positive, konstruktive, seriøse, vi har alle meget på hjerte og 

så holder vi os aldrig tilbage for ind imellem at få et godt grin sammen. Det vidner om, at vi har et 

rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Tak. 

 

Lis Brok-Jørgensen 
Konstitueret formand 

Danmarks Vejlederforening 
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Bilag 2      
 

 

Forslag til Danmarks Vejlederforenings generalforsamling 9. september 2015. 

 

Danmarks Vejlederforenings bestyrelsen foreslår følgende ny paragraf: 

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

Motivationen for forslaget er, at det for det første er en tilpasning til praksis og for det andet 

begrundet i besværligheder med dokumentation i forhold til Nets og Danske Bank.  

Mere viden om tegningsret: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejl_om_tegningsregler.pdf 

Som konsekvens af ny § bør kassereren fremover vælges direkte på generalforsamlingen, så navnet 

fremgår af generalforsamlingsreferatet.  

Dette betyder følgende ændringsforslag til §8, og konsekvensrettelser i §5: 

§ 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 

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.  

 

§ 5. BESTYRELSEN 
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.  

 

Pbv. 

Lis Brok-Jørgensen 

Konstitueret formand for Danmarks Vejlederforening 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejl_om_tegningsregler.pdf
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Bilag 3 

Anders Ladegaards power point-oplæg på DVFs generalforsamling den 9.9.2015  

(læses fra venstre mod højre): 
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