
Uddannelsesbilleder 

Fælles veje til introduktion til 
uddannelsesmuligheder 
 
Udfordringen: Der er brug for, at flere unge kommer godt i gang med og 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er store forskelle på tværs af kom-
muner og skoler i forhold til, hvordan og hvor vellykket samarbejdet foregår 
mellem lærere og vejledere, og hvor systematisk dette samarbejde og vejled-
ningsaktiviteterne gennemføres. Der er mange steder, hvor dette samarbejde 
lokalt ikke er tilstrækkelig konstruktivt (Vejledning – valg og læring, Skovhus, 
2018). 
 
Barrieren: Organiseringen af Den kommunale ungeindsats (KUI) og samar-
bejdet om børn og unges horisontudvidelse og øgede mulighedsbevidsthed 
om uddannelse, arbejde og sig selv går ofte på tværs af forvaltninger og kan 
gøre opgaven med at integrere vejledningsaktiviteterne i undervisningen ud-
fordrende og kompleks. Nogle skoleledere, vejledere og lærere mangler vi-
den og værktøjer til at arbejde systematisk med elevers introduktion til ung-
domsuddannelser.  
 
Løsningen: Sammenhæng mellem KUI, skole og forvaltning om en praksis, 
hvor arbejdet med introduktion til uddannelsesmuligheder integreres i skolens 
faglige undervisning, og hvor elevernes læring og progression undervejs er i 
fokus, er noget af det, der virker. Derfor er den enkelte kommunes systemati-
ske arbejde med at skabe læringsorienteret uddannelsesvejledning på tværs 
af undervisningen i grundskolen og den kommunale vejledningsindsats vigtig.  

 
Hvordan: Projektet ”Uddannelsesbilleder. Fælles veje til introduktion til ud-
dannelsesmuligheder” fokuserer på:  

• at lærere og vejledere udvikler en fælles praksis for en systematisk til-
gang til horisontudvidelse og øgede mulighedsbevidsthed om uddan-
nelse, arbejde og sig selv ved at koble den kollektive vejledning og det 
timeløse fag uddannelse og job til skolens fag og undervisning. 

• at skoleledere, KUI og forvaltningen styrker kapacitetsopbygningen på en 
samlet indsats i arbejdet med læringsorienterede vejledningsindsatser og 
overgange på tværs af forvaltningsområder og kommunens skoler.  

• at der udvikles materialer, der understøtter henholdsvis lærerne, vejle-
derne, lederne og forvaltningsrepræsentanter i det systematiske arbejde 
med at udvide elevers horisonter om uddannelse og arbejde.  

 
Deltag i udviklingen af nye kompetenceudviklingsforløb og materialer 

om elevers afklaring af uddannelse. Projektet er finansieret af Styrel-

sen for Undervisning og Kvalitet, og der er således ingen egenbetaling 

af kompetenceudvikling og konsulentydelser for den enkelte skole eller 

kommune. 

 

Ring til Morten Bruun Petersen på tlf.: 25231527 og hør mere om, 

hvordan du og din kommune kan deltage. 


