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Ansøger EUC Nord

Projektperiode 01.10.2015 31.07.2018

Projektpartnere 	EUC Nord, 	Studievalg Nordjylland, 	Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i hhv. 
Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thy- Mors, 	Rebild, Vesthimmerland, Brønderslev, 
Jammerbugt og Hjørring

Samarbejdspartnere:
Delindsats 1: Alle nordjyske UU’er og alle vejledere hos Studievalg Nordjylland 
Delindsats 2: UU Mariagerfjord, Vesthimmerland, Mors og Thy +Thisted gymnasium, 
SOSU Nord, EUC Nord vest, 10. klasserne
Delindsats 3: Studievalg Nordjylland, EUC Nord, Erhvervsskolerne Aars, Nørresundby 
gymnasium og HF (og evt. Frederikshavn Gymnasium og HF)
Delindsats 4: Studievalg Nordjylland, Fjerritslev Gymnasium og HF, EUC Nordvest HHX, 
(evt. Aalborg Tekniske Gymnasium)
Delindsats 5: UU: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev + Skagen skole, 
Sæbygård skole, Frederikshavn handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, Frederikshavn 
Gymnasium

Geografisk dækning 100 % regionalt dækkende

Indstillet til Støtte

Indstillet beløb 3.760.828,00

Projektsum total 5.372.612,00

Ansøgt beløb 3.760.828,00

Egenfinansiering 1.611.785,00

Egenfinans.grad 30%

Fokusområde C: vejledning og de svære overgange

Projektresumé Der er gennem de seneste par år lavet reformer både på grundskole, ungdomsuddannelserne og 
de videregående uddannelser. Det har betydet, at grundlaget for uddannelsesvejledning har 
ændret sig. 

For Ungdommens Uddannelsesvejledning (herefter UU) betyder forandringerne, at individuel 
vejledning fremover kun er i forhold til de elever, som er vurderet at have behov for en målrettet 
vejledningsindsats i forhold til at blive uddannelsesparate efter 9./10. klasse. I 8. kl. vurderes 
mellem 18 og 28 % af eleverne at have behov for en målrettet indsats. Alle elever deltager i den 
kollektive vejledning, og alle forældre orienteres på forældremøder om uddannelsesmuligheder. 
Men for den største gruppe elever gælder, at det er forældrenes ansvar, at deres barn bliver 
vejledt og siden tilmeldt en ungdomsuddannelse. 

Mange forældre føler sig ikke klædt på til denne rolle, og frygter at deres børn vil træffe det 
forkerte valg, fordi de ikke får mulighed for personlig vejledning af en professionel. Samtidig med 
at der skæres i vejledningen, er målsætningen, at alle elever skal udfordres på deres 
uddannelsesvalg, så de vælger den uddannelse, de er bedst egnet til, og som erhvervslivet 
efterspørger. Flere unge skal f.eks. vælge en erhvervsuddannelse.

Med ændring af erhvervsuddannelserne ønsker regeringen, at antallet af elever der påbegynder 
og færdiggøre en erhvervsuddannelse skal hæves. Flere mener, at disse ændringer og krav ikke 
er kompatible, for hvordan skal vi f.eks. Få flere på erhvervsuddannelserne, når kendskabet til 
disse uddannelser er ralativt lavt hos såvel forældre som elever. Der er også ønske om, at flere 
med erhvervsuddannelse tager en videregående uddannelse. Det arbejdes der i Nordjylland 
ganske målrettet på, men det kræver stadig, at vejledningsindsatsen styrkes i den retning.
 
Overgangsproblematikken er anderledes i gymnasiet. De gymnasiale uddannelser, såvel de 
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almene som de tekniske, er studieforberedende, og den generelle forventning er, at ’alle’ tager 
en videregående uddannelse i forlængelse af deres gymnasiale uddannelse. Ca. 75 % af 
studenterne tager også en videregående uddannelse, men der er fortsat 25 %, som ikke bruger 
deres studentereksamen konkret. Studievalg yder kollektiv vejledning om mulighederne og om 
uddannelses- og karrierevalget. Der tilbydes individuel vejledning til dem, der har behov.  Men en 
del af gymnasieungdommen kommer fra ikke-uddannelsesvante miljøer, og især for mange af 
dem er det en stor udfordring at forstå og overskue den videregående uddannelsesverden. En 
del tager en erhvervsuddannelse i forlængelse af gymnasiet. 

For de unge kan uddannelsesvalget være vanskeligt. Nogle unge baserer valget på omverdens 
forventninger og krav, og i mindre grad hvad de gerne selv vil og kan. Det betyder blandt andet, 
at mange vælger at starte på en uddannelse, som de ikke kan, eller ikke har lyst til at gøre 
færdig. Det kan også betyde at en del unge tager mere end én ungdomsuddannelse.
I Nordjylland er både UU, Studievalg Nordjylland og uddannelsesinstitutionerne enige om, at der 
kan arbejdes på at udvikle tilgange og metoder, der kan imødegå problemer ift. overgange, så de 
unge i Nordjylland i højere grad gennemfører den ungdomsuddannelse, de går i gang med, og at 
flere får en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse.

Projektets formål Projektet har til hensigt at udvikle nye regionale vejledningsmetoder og tilgange til vejledning, 
som kan afhjælpe overgangsproblemer; fra folkeskole til EUD eller gymnasiet, fra gymnasiet til 
videregående uddannelse. Projektet vil udvikle nye metoder baseret på karrierelæringsprincipper 
og sikre at eleverne får en mere lærings- og refleksionsparathed ift. uddannelse. Derfor skal alle 
UU medarbejdere, udvalgte grundskolelærere samt Studievalg Nordjylland deltage i et fælles 
kursus omkring karrierevejledning, således at der opstår en fælles viden og tilgang til ny og mere 
målrettet vejledning i både grundskole og på ungdomsuddannelserne. Yderligere udvikles 
vejledningsmateriale til elever og forældre i grundskolen, undervisnings- og vejledningsmateriale 
til gymnasieelever, samt eksperimenteret med nye aktiviteter, der sikrer eleverne en bedre 
forståelse og indsigt i, hvad de vil efterfølgende.

Flere nordjyske unge skal have en erhvervs- og studiekompetencegivende uddannelse. Dette 
skal ske gennem en forøgelse og styrkelse af unges valgkompetence i forbindelse med valg af 
kompetencegivende uddannelse og karriere.

Projektets indhold Projektet bliver bygget op om fem indsatser:
1. 	Kompetenceudvikling: Et fælles begreb om Karrierelæring - kursus for vejledere i UU og 
Studievalg Nordjylland
2. Indsats hos forældrene - forældre skal klædes bedre på i forhold til at vejlede deres børn/unge 
imod uddannelse. Derudover ung til ung vejledning
3. 	Indsats i folkeskolen – øget information og vejledning i 8. -9. klasserne om 
erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser om Karrierelæring
4. 	Indsats i gymnasiet; øge de unges viden om og forståelse for egne ønsker og evner, større 
fokus på uddannelses- og karrierevalget efter endt studentereksamen. Både gennem 
undervisningsaktiviteter og gennem mentorrelationer til elever på de videregående uddannelser
5. Indsats efter gymnasiet: Fastholde kontakt og vejledning til unge i risikogruppen efter 
studentereksamen

Projektets 

nyhedsværdi

Vejledningsreform og erhvervsuddannelsesreform har medført andre opgaver for UU og for 
forældregruppen til elever i folkeskolen. Hvis denne reform skal have mulighed for at blive en 
succes, skal forældrene og UU klædes anderledes på for at kunne varetage dette nye samspil og 
udfordringer. Det nye i projektet er derfor at sikre at forældre får øget viden og indsigt ift. at 
hjælpe og støtte deres børn ift. Uddannelsesvalg. Ligeldes skal der udvikles nye 
vejledningsmaterialer og metoder, som sikrer, at alle elever får valgkompetence og 
uddannelsesmotivation.

Karrierelæring er yderligere et nyt begreb, som indbefatter, at elever og studerende betragter 
deres liv og deres erfaringer som en læreproces, som skal bruges som refleksionsgrundlag ift at 
skabe sig sit eget karriere og uddannelsesvej. Denne metode, skal kunne anvendes af lærere og 
vejledere fra grundskole, over erhvervsuddannelser til gymnasier – det nye i projektet er at 
indføre og arbejde med denne metode og tilgang til vejledning for alle vejledere i hele Nordjylland.
Yderligere er det projektets hensigt at mindske antallet af elever, der ikke kommer videre med 
studier efter endt studentereksamen og finde veje til, hvordan man sikrer de har et klarere billede 
af, hvad de vil læse videre og er motiverede for at gå i gang. Projektet vil bidrage med nye 
metoder og tilgange til vejledning og kontakt af gymnasieelever under og efter gymnasiet.

Forankring og 

videreførsel

Hver delindsats vil evaluere egen indsats og herunder udvikle produkterne til at kunne anvendes 
mere bredt og implementeres i andre og egne sammenhænge. 

For indledningsvist at kvalificere projektet, har evalueringsinstituttet EVA tilbudt at tilrettelægge 
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og gennemføre en ungdomsuddannelsesdag for projektetes aktører. Formålet med denne dag 
er fx at drøfte og diskutere hvorledes arbejdet, med at omsætte viden til nye eller styrkede tiltag i 
praksis, kan udføres på tværs af forskellige fagområder. 

EVA vil også deltage i den løbende evaluering af projektet og dermed være med til at sikre, at 
projektets resultater og erfaringer bliver synliggjorte og videreformidlet.

Vurdering:
-	Projektet er i tråd med Uddannelsespuljen 2015 og den særlige indsats "Vejledning og de svære overgange"
- Projektet er højaktuelt og har stor nyhedsværdi - set i lyset af EUD reform og vejledningsreform
- Projektet sikrer et bredt regionalt samarbejde, både imellem uddannelsesinstitutionerne (ungdomsuddannelse og 
videregående), grundskole, lærere, forældre, uu-vejledere og Studievalgvejledere

Indstilling:
På den baggrund indstilles projektet til støtte

Vurdering og indstilling
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