
 

Uddannelses- og erhvervsvejledning 
 
 
Formål med vejledningen 
 
Formålet med vejledningen er at tilbyde den enkelte elev støtte til at gennemføre den valgte 
uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. En vigtig del af formålet er at 
hjælpe eleverne med at træffe de rigtige valg af uddannelse og valg af vej igennem 
uddannelsen. 
 
Vejledningens indhold 
 
Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i 
formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på. 
Den individuelle vejledning indeholder vejledning om de valg af fag, fagniveauer, kurser, 
særlige moduler, specialeretninger, praktikforløb m.v., der indgår i den enkelte uddannelse, 
samt vejledning om personlige forhold, der har betydning for, at eleven kan gennemføre den 
valgte uddannelse. 
 
Den kollektive vejledning indeholder vejledning om forhold, der er fælles for grupper af elever 
og skal mindst omfatte orientering om: 
Økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder Statens Uddannelsesstøtte 
eller lønnet praktik m.v., samt orientering om de muligheder for uddannelses- og 
erhvervsvejledning der tilbydes af E-vejledning, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 
Studievalg.  
 
Vejlederen bidrager til 
 

 Tæt samarbejde om den enkelte elev med kontaktlærerne 

 At eleverne orienteres om mulighederne for specialpædagogisk støtte  

 Administrativ videreformidling i forbindelse med vejledning, tilmelding, afmelding osv. 

 Hjælp til søgning af ungdomskort 

 Samtale med henviste elever som opfølgning på studieaktivitet 

 Individuelle samtaler efter elevens ønske 

 At eleverne informeres om øvrige uddannelsesmuligheder  

 Indslusning og gennemførelsesvejledning af voksne i EUV, herunder vejledning om merit- og 
kompetenceafklaring 

 Vejledning til internationale uddannelsesmuligheder, PIU m.m. 

 Skolens samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  



 

 Udarbejdelse af informationsmateriale om uddannelserne i samarbejde med 
markedsføringsafdelingen 

 Tæt samarbejde med lærerteams, især kontaktlærerne og diverse støttepersoner 
(læsevejleder, SPS osv.).  

 
Vi lægger vægt på at det er nemt for eleverne af få kontakt med vejlederne i dagligdagen.  
Vejlederne inddrages i elevsager så tidligt som muligt, hvis der er risiko for frafald, som led i en 
tidlig forebyggende indsats.  
 
Vejledning i forbindelse med optagelse 
Vejledere gennemfører samtaler med elever, der søger optagelse på EUC-Sjælland evt. i  
samarbejde med kontaktlærerne.   
 
Vejledning på GF1 
Vejlederne deltager i de 2 første uger af GF1 for at sikre systematisk opstart af elevernes 
afklaring af uddannelsesvalg. Det foregår både ved gruppevejledning og ved individuelle 
samtaler. I løbet af GF1 fortsætter processen individuelt. I de sidste uger af GF1 afklares 
eleverne om det endelige uddannelsesvalg ved individuelle samtaler. Vejlederne kan deltage i 
disse samtaler. 
Vejlederen deltager altid ved omvalg og overførsel af elever mellem forskellige forløb.  
 
Vejledning på GF2 
Vejlederne deltager i modtagelsen af eleverne med personlig information om, hvad eleverne 
kan bruge vejledningen til. Vejledningen inddrages derefter i individuel sagsbehandling, hvis 
elever har udfordringer, som kontaktlæreren vurderer, der er behov for yderligere hjælp til.  
 
Vejledning på hovedforløbet 
Vejlederne besøger eleverne i første skoleperiode på hovedforløbet så tidligt som muligt og      
informerer om, hvad de kan bruge vejledningen til.  
 
Vejledning på EUV 
Vejlederne informerer om EUV og foretager forhåndsvurdering om elevtype forud for                 
kontaktlærerens faglige kompetencevurdering.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samarbejde med grundskolen 
Vejlederne deltager i arrangementer med grundskolen og UU: 

 Informationsaftener med elever og forældre i folkeskolen. 

 Uddannelsesdage folkeskolen. 

 Klasselærerkurser. 

 Åbent hus 

 Rundvisninger 

 Skills 
 
Samarbejde med eksterne partnere 

 SSP  

 VUC  

 UUV 

 Sprogskolen 

 Studievalg Sjælland 

 Jobcenter 

 Sagsbehandlere 

 Produktionsskoler 

 Folkeskoler og privatskoler 

 Uddannelsesguiden 

 Den kombinerede ungdomsuddannelse 

 Andre ungdomsuddannelser, herunder Campus 
 
Etik i vejledningen 
 
Grundlaget for al vejledning er respekt for eleven og anerkendelse af elevens ret til 
selvbestemmelse. Vejlederen tager udgangspunkt i den enkelte elevs beslutninger om 
uddannelse og erhverv. Samtidig udfordrer vejlederen eleven, til at reflektere over sine 
muligheder og valg. 
 
Ligeværdighed 
I vejledning mødes eleven med anerkendelse, ligeværdighed og uden fordomme over for køn,   
alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund, sociale status og 
uddannelsesmæssig baggrund. Vejlederen anerkender og respekterer mangfoldigheden blandt 
mennesker. 
 
 
 
 
 
 



 

Uafhængighed 
Vejledningen varetager elevens interesse, er neutral og uafhængig af skolens interesser eller 
andre særinteresser. 
 
Åbenhed 
Det gøres tydeligt for eleven i hvilken sammenhæng og under hvilke rammer og vilkår,              
vejledningen foregår, herunder om fortrolighed kan påregnes. Vejlederen har en skærpet 
underretningspligt dette tydeliggøres for eleven. 
 
Tillid 
Vejledningen bygger på et gensidigt tillidsforhold og nærvær mellem elev og vejleder. Har 
vejlederen brug for at drøfte elevens situation med andre på skolen, skal det så vidt muligt ske 
med elevens tilladelse. I tilfælde hvor vejlederen i henhold til lovgivningen har pligt til at 
videregive oplysninger til myndigheder, skal vejlederen så vidt muligt meddele eleven og evt. 
forældre, hvilke oplysninger, der videregives. Vejlederen må kun videregive konkrete, objektive 
beskrevet oplysninger. 
 
 


