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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

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan.
Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål. Vi deltager i følgegrupper og rådgivningsgrupper.
Vi holder oplæg og deltager i debatter. Vi skriver artikler og afgiver høringssvar. Vi deltager i internationalt
samarbejde, og vi stiller op til interview og sparring.
DVF samarbejder med en lang række foreninger og andre vejledningsinteressenter i Danmark, som f.eks
Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet, Danmarks Lærerforening, Studievalg
Danmark, Kommunernes Landsforening (EUK), eVejledning og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
(UUVF).
Stora händelser i foreningen og i vejledningspolitikken:
Som i resten af verden har COVID-19 også haft betydning for vejledningen i Danmark og også for vores
forening.
Pludselig fyldte hjemmearbejdspladsen og virtuelle møder en del mere end ellers.
I Danmarks Vejlederforening har vi også taget det virtuelle til os, og langt de fleste møder og vores
generalforsamling har foregået på ZOOM. Vi savner selvfølgelig det det giver at være fysisk sammen i et
rum, men som noget positivt, holder vi flere kortere møder end vi gjorde før.
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Nogle af de ting der er sket på vejledningsområdet i dette år, er bl.a.:
-

-

-

-

1. januar 2020 etablerede KL ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’, som
skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning. Vi har allerede
et samarbejde med dem, og glæder os til at fortsætte det fremover.
Der har være fokus på Uddannelsesparathedsvurderingen og de negative effekter den har for de
unge, så som manglende motivation og øget fokus på præstation. Det er vi meget glade for i DVF,
da vi deler den bekymring og mener den skal afskaffes.
Fra 1. januar 2021, har Studievalg Danmark også mulighed for at vejlede de unge til
erhvervsuddannelser. Vi finder det positivt og glædeligt at der er politisk opmærksomhed på, og
opbakning til, at der nu er mulighed for at Studievalg Danmark kan give en bredere vejledning til
eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser. At Studievalg Danmark også vejleder om
erhvervsuddannelserne, er en mulighed der længe har været efterspurgt af mange, også af
målgruppen.
I 2020 blev Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse ophævet. Noget der har stor betydning for
vejledning til videregående uddannelser og det pres der ligges på unge.

Udvalg og samarbejde
Vi deltager meget gerne i udvalg og samarbejder, da det ofte er der vi kan få indflydelse og være med til at
præge det indholdsmæssige i forbindelse med ændringer på området.
Det seneste år har vi bl.a. deltaget i følgende:
DVF har været repræsenteret i Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplan i folkeskolen.
Rådgivningsgruppens opgave var at komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om, hvordan
elevplanen i folkeskolen kan forenkles, og hvordan der kan sikres en bedre sammenhæng og integration
mellem elevplanen og de øvrige planer i udskolingen, herunder uddannelsesparathedsvurderingen,
studievalgsportfolioen og uddannelsesplanen. DVF er særligt glade for at en samlet gruppe anbefalede at
uddannelsesparathedsvurderingen og studievalgsportfolioen afskaffes.
Vi har deltaget i Følgegruppe for projektet Unge med kant Hovedstaden, der er et 2-årigt projekt fra april
2019 til ultimo 2021, hvor målet er at bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og
selvforsørgelse. Programmet arbejder både i dybden med aktiviteter til de enkelte unge, og i bredden med
ressourcer og kompetenceudvikling til de fagprofessionelle i kommunerne. 8 kommuner og 2
erhvervsuddannelser har deltaget.
Derudover har vi deltaget i Følgegruppe for undersøgelse og evaluering af frie fagskoler.
DVF er medlem af referencepanelerne for DUEK, Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og
Karrierevejledning, i VIA og KP.
Medier
Vi har udvidet vores aktivitet på Facebook, hvilket har betydet at vi har fået en del flere følgere. Det
startede med vores serie: Hvordan ser vejlederopgaven ud under COVID-19? Derefter har vi kørt en serie
der hedder: Hvad optager dig som vejleder for tiden? Vi har haft vejledere fra mange områder til at bidrage
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og målet har været at vise hvor mange forskellige områder vejlederne arbejder indenfor og hvor
engagerede og omstillingsparate de er.
Vi har oplevet en interesse for vores forening fra medierne i 2020. Vi har både været med i TV2 News, Go´
Morgen Danmark, TV2 Lorry, og i radioen på P1 Morgen. Dertil kommer artikler på Folkeskolen.dk,
Vejlederforum mm. Vi har også deltaget i podcasts.
Vi er selvfølgelig meget glade for at udtale os til medierne, da det dels gør opmærksom på vores forening,
men også giver os mulighed for at udtale os om relevante emner og være med i debatten.
Vi udgiver fagbladet VEJLEDEREN. Det er et inspirerende blad, hvor man både kan læse artikler om aktuelle
emner, men også blive klog på nye metoder. Indholdet i VEJLEDEREN er i høj grad båret af vores frivillige
skribenter, som leverer tekster af høj kvalitet.
Høringssvar på lov- og bekendtgørelsesforslag
I løbet af 2020 har DVF afgivet 19 høringssvar.
Web-sidor: http://www.vejlederen.org
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