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VEJLEDEREN blev i 2013 udgivet 8 gange årligt. I 2013 har vi desværre måttet sige farvel
til vores tidligere redaktør Jesper Himmelstrup, med hvem vi har udviklet en ramme for
bladets indhold. En ramme, som har vist sig robust og som har givet mulighed for et

interessant og afvekslende indhold. Til gengæld er vi meget glade for vores nye redaktør,
Torben Elsig-Pedersen, der fortsætter den professionelle linje.

På generalforsamlingen for 2 år siden blev det besluttet, at Danmarks Vejlederforening

skal være en forening for alle vejledere og vejledningsinteresserede med mulighed for at
oprette sektioner for enkelte interesseområder. Vi har allerede to sektioner, nemlig

sektionen for forskning og udvikling og en sektion for vejledere, der vejleder personer med
særlige vejledningsbehov. I 2013 blev oprettet en ny sektion, nemlig SKUD, som er en
sektion for studievejledere ved de videregående uddannelser.

Foreningens hovedformål er at sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på

den politiske dagsorden. Dette er igennem 2013 gjort ved at deltage i medierne med debat
af vejledningens rolle. Foreningen skriver høringssvar, nyhedsbreve og debatindlæg og
blander sig hvor det giver mening i et vejledningsfagligt perspektiv. Ligeledes har
Danmarks Vejlederforening sæde i Det Nationale Dialogforum, der rådgiver
Undervisningsministeren på vejledningsområdet.
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Vi har gennem 2013 mærket en markant stigning i antallet af henvendelser fra medierne,
fx en lang række fagblade, danske dagblade, radio, tv-stationer og netmedier. Vi er
tilfredse med mediernes interesse, da det giver os lejlighed til at få foreningens

synspunkter frem i offentlighedens lys og på den måde forhåbentlig styrke vejledningens
vilkår i Danmark.

Aktuelt står Danmark foran en reform af Folkeskolen som implementeres i sommeren
2014 samt en reform af erhvervsuddannelsesområdet ligeledes i 2014. Som en
konsekvens heraf forventes det, at der i foråret 2014 vil komme justeringer af
vejledningsloven, måske endda en vejledningsreform.

Danmarks Vejlederforening er i dialog og samarbejde med en række interessenter på

vejledningsområdet i Danmark, såsom UU Danmark, Danmarks Lærerforening, Dansk

Industri, Dansk Metal og Håndværksrådet. Desuden er bestyrelsen repræsenteret ved en
række tværgående udvalg og projekter hos forskellige instanser, såsom DEA, Det

Kriminalpræventive Råd, Søfartens Fremme, Daghøjskoleforeningen, Ministeriet for Børn
og Undervisning i forhold til handicap og uddannelse, referencepanel ved et

forskningsprojekt i CeFU, som sparringspartner på uddannelser ved Aalborg Universitet,
ved særlige uddannelsesdage hos Efterskoleforeningen, referencepanel om

vejlederuddannelsen samt referencepanel ved udvikling af uddannelsesguiden.dk.
Mange af disse aktiviteter har sin pris, og foreningen drives med et ønske om at kunne

klare de mange opgave på bedste vis. I den forbindelse omlægger vi vores blad fra 8 til 6
numre i 2014 for at kunne fortsætte foreningens engagement i det politiske arbejde for
vejledningen.

Afslutningsvis vil vi sige, at vi gennem 2013 har været tilfredse med samarbejdet med den
anden danske vejlederforening, UUVF, selvom vi gerne så, at de to foreninger blev lagt
sammen til én. Vi mødes to gange årligt i FUE: Forum for Uddannelses-, Erhvervs- og
Karrierevejledere, hvor vi udveksler viden og erfaring.
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