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Landerapport 2016 

 
Forening: Danmarks Vejlederforening 

 

Land: Danmark 

 

Medlemsantal (per 31.3.2017): 520 

 

Ordförande:  
Charlotte Knagh Trojahn (fra 9.9.2015), c.trojahn@hum.ku.dk  

Næstformand: Carla Tønder Jessing (repr. i NFSY), carlatoenderjessing@gmail.com  

 

Fra oktober 2017 bliver det Gitte Dybdal, souschef i Studievalg Herning, der er DVFs medlem af 

NFSY. Gittes mailadresse er: gidy@via.dk 

 

 

Uppdrag:  
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 

 

DVF samarbejder med en lang række foreninger og andre vejledningsinteressenter i Danmark, som 

f.eks Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening, UU Danmark, eVejledning og 

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF). 

 

Stora händelser i foreningen og i vejledningspolitikken: 
DVFs formand Charlotte Knagh Trojahn havde barselsorlov fra juni 2016 til januar 2017. I den 

periode var Carla Tønder Jessing konstitueret formand.  

 

DVF er repræsenteret i Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning i 

Undervisningsministeriet. Det Nationale Dialogforum er et forum for vejledningsinteressenter i 

organisationer og institutioner, som kan diskutere lovinitiativer og rådgive ministeriet om 

vejledningstiltag. Forummet afholder 3-4 møder årligt. DVF sætter stor pris på medlemsskabet, idet 

det giver mulighed for indflydelse på vejledningspolitikken. 

 

DVF har i 2016 været medlem af følgende ministerielt nedsatte udvalg:  

mailto:c.trojahn@hum.ku.dk
mailto:carlatoenderjessing@gmail.com
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 Referencegruppen for Ekspertudvalget om bedre veje til en ungdomsuddannelse. 

Ekspertudvalget fremlagde sine anbefalinger den 28. februar 2017 (herom senere). 

 Udvalget vedr. ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. DVF har givet input 

til en gruppe, der skulle kortlægge kønsforskelle og ligestillingsproblemer indenfor 

vejledning, og som skulle komme med anbefalinger til forbedringer i forhold til køn og 

ligestilling på vejledningsområdet. Rapporten blev færdig i december 2016, men den er 

endnu ikke offentliggjort. 

 Følgegruppen for Brug For Alle Unge (BFAU) – en følgegruppe for et 3-årigt 

udviklingsprojekt i UUerne (Ungdommens Uddannelsesvejledning), finansieret 

afUndervisningsministeriet. 

 

DVF og UUVF (Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening) har fra 2015 indledt et tættere 

samarbejde, bl.a. om fælles interesser, mødeaktivitet og kronikskrivning. 

 

DVF er høringsberettiget i forhold til ny lovgivning på uddannelses-, beskæftigelses- og 

vejledningsområdet, og vi udarbejder derfor høringssvar på en lang række områder. 

 

Foreningen udgiver et trykt vejledningsfagligt blad ”Vejlederen” 6 gange årligt med artikler om 

aktuel vejledningspolitik, -forskning og -praksis, samt uddannelsesannoncer. Se mere på: 

http://www.vejlederen.org/j/index.php/vejlederen  

Foreningen har også en facebook-side. 

 

På DVFs bestyrelsesseminar 30.-31. marts arbejdede vi med en kommende indsats for 

medlemsrekruttering. 

 

 

Konferenser: 
DVFs bestyrelsesmedlemmer deltager i en række nationale konferencer hvert år, bl.a. VIA 

University College’s vejlederkonference, UCCs vejlederkonference, UU Danmarks 

vejlederkonference, SAMBA-konferencen, Efterskolernes vejlederkonference m.fl.  

Og i juni 2017 deltager DVF v/ Carla Tønder Jessing i ICCDPP-symposiet i Seoul, Sydkorea.  

 

 

Nyheter i vägledningen: 
Jeg nævnte ovenfor, at rapporten om bedre overgange til ungdomsuddannelserne er offentliggjort i 

februar, og anbefalingerne er blevet taget rigtig godt imod af ministeren og politikerne. Vi er 

derimod kritiske overfor nogle af anbefalingerne. Især forslaget om at nedlægge UUerne som 

selvstændige institutioner. 

 

Se forslagene skematiseret her: 

 

http://www.vejlederen.org/j/index.php/vejlederen
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Fra DVFs nyhedsbrev, marts 2017: 

 

’Bedre veje til ungdomsuddannelse’ – Ekspertudvalgets anbefalinger set med 

vejledningsfaglige briller 
Hvordan ser anbefalingerne så ud? Vi vil først pege på det, vi ser som bekymrende og kritisk i 

anbefalingerne – og derefter de lovende og positive anbefalinger: 

 

Bekymring for UUs fremtid    

De bekymrende forslag vedrører især UU, men også Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- 

og Erhvervsvejledning: 

 UU foreslås lagt ind under en ny samlet kommunal ungeindsats, der skal samle vejledning 

og støtteforanstaltninger som SPS, SSP, PPR, læsevejledning mm. for unge op til 30 år. 

Intentionen er at samle og samtænke indsatsen for de ca. 20 % af en ungdomsårgang, som 

ikke kommer videre efter folkeskolen. På side 79 i Ekspertudvalgets rapport omtales UUs 

fremtid sådan: ”Det anbefales, at den kommunale ungeindsats overdrages funktionerne i 

Ungdommens Uddannelsesvejledning og får ansvar for de unges uddannelsesplan, 

tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en 

erhvervsbro. Det betyder, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) nedlægges, idet 
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den kommunale ungeindsats overtager funktionerne, og her vil den vejledningsprofession, 

som gennem mange år er opbygget i UU, fortsat være den bærende enhed.” 1)  

 

Under pressemødet efter Ekspertudvalgets fremlæggelse svarede formanden, Stefan Hermann på et 

spørgsmål, at ”UU styrkes i en ny funktion, sammen med de øvrige støttefunktioner”. Set med 

vejledningsfaglige briller, rejser nedlæggelsen af UU som selvstændig enhed dog en række kritiske 

spørgsmål: 

 

Hvordan tænkes UUs varetagelse af de vejledningsopgaver, der ikke har de ca. 20 % som 

målgruppe, herunder den kollektive vejledning i grundskolen, i fremtiden? karrierevejledning af de 

såkaldt uddannelsesparate unge? deltagelsen i grundskolens timeløse emne ’Uddannelse og Job’? 

 

Hvordan tænkes lovgivningen om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ændret? Og 

hvordan bevares en vejledning, der er uafhængig af kommunal økonomi og sektorinteresser? 

 

Hvordan tænkes professionaliseringen af vejledningen fortsat? Det tales i anbefalingerne om ’lokal 

kapacitetsopbygning’ i den kommunale indsats – dækker det over fortsat krav om formel 

uddannelse af vejlederne, eller at krav om formel, professionel kvalificering ophører? 

 

Det er tankevækkende, at den vejledningsreform, der blev vedtaget i 2003, og som havde en OECD-

anbefalet professionalisering af vejledningen i Danmark som baggrund, og som medførte etablering 

af uafhængige vejledningsinstitutioner som UU og Studievalg, gennem først EUD-reformen og nu 

anbefalingerne fra Ekspertudvalget risikerer at blive skudt tilbage til før 2003, hvad vejledning af 

børn og unge angår. 

 

Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 

Ekspertudvalgets foreslår, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 

nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede 

Uddannelser (RUU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) 3). Ekspertudvalget ser åbenbart 

kun Dialogforum som et råd med fokus på vejledning af unge og er tilsyneladende ikke opmærksom 

på, at Dialogforum også har voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt, som et 

centralt fokus. Det vil derfor være en fejl at nedlægge det. 

 

De lovende anbefalinger 

I DVF ser vi følgende anbefalinger som lovende og fremsynede:  

 95 % målsætningen skal fjernes og erstattes af en 100 % målsætning, hvor der opereres med, 

at omkring 10 % af de unge skal uddanne/kvalificere sig via arbejde, i erkendelse af, at ikke 

alle er i stand til at kvalificere sig gennem uddannelse, og vigtigt: for ikke at operere med 5 

%, som vi ikke kan stille noget op overfor. 

 Der skal oprettes en ny Forberedende Uddannelse, som i tre linjer skal erstatte eller 

indoptage en lang række eksisterende forberedende tilbud: produktionsskole, KKU, OBU 

egu, FVU og AVU. De bliver erstattet i den ny uddannelse i hhv. en produktionsskolelinje, 

en erhvervslinje og en almen linje, som beskrives og gennemføres i 2-3 

kvalifikationsniveauer jf. den europæiske kvalifikationsramme. Varighed op til 2 år og med 

mulighed for tværgående skift.  
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Intentionen er, at den ny uddannelse vil gøre op med mængden af forberedende tilbud og 

give mere overskuelighed for de unge. Derudover, at det vil skabe et mere 

sammenhængende og inkluderende miljø.  

De forberedende tilbud, der ikke lægges ind her, er: STU, fri fagskoler, daghøjskoler, 

højskoler og TAMU. 

 Det foreslås også, at de unge får én kontaktperson tilknyttet gennem hele deres forløb. 

 Endelig ser det positivt ud, at der foreslås en sanering af lovgrundlaget, så der vedtages én 

rammelov for området, samt at finansieringsforholdene forenkles, så ’kassetænkning’ i 

kommunerne minimeres – eksempelvis skal den ny Forberedende Uddannelse være statsligt 

selvejende med kommunal medfinansiering. 

 

Vi må nu vente på opfølgningen fra regeringen og de politiske forhandlinger herom i løbet af 

foråret. I DVF håber vi på en besindelse på betydningen af professionel vejledning. 

 

Rapporten fra Ekspertudvalget om bedre veje til ungdomsuddannelser kan findes her: 

www.uvm.dk/-/.../Vejl/.../170228-Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-Rapport.ashx?l... 

 

 

Web-sidor: http://www.vejlederen.org  

 

 

 

http://www.vejlederen.org/

