Danmark Landsrapport
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015,
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt møder i januar, marts, maj, august og oktober, alle i København. På
mødet i januar konstituerede bestyrelsen sig med Lotte Klein som formand og Benny
Wielandt som næstformand. Kasserer Bente Bech har deltaget i to bestyrelsesmøder,
men er ikke bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens medlemmer i den seneste valgperiode har været:

•

Lone Mejling og Peter Nors (Handelsskole-sektionen),

•

Janni Rosendahl og Benny Wielandt, (Teknisk skole-sektionen),

•

Hanne-Grete Lund, Ulla Lindberg og Lotte Klein (Gymnasie- og VUC-sektionen)

Arbejdsudvalg
Arbejdsudvalg om EUD-reformen blev nedsat på generalforsamlingen. Udvalget har i
årets løb afholdt 2 møder omhandlende vejlednings-arbejdet i reformen og har bidraget
til foreningens udarbejdelse af høringssvar til udkast til love og bekendtgørelser.
Ønske om ændring af foreningens vedtægter
På 2014-generalforsamlingen kom ønske om at også at have en sektion med ”øvrige
vejledningspraktikere”. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i november.
Foreningens økonomi og medlemstal
Vi har pt ca 350 medlemmer, og ultimo oktober 2015 er kassebeholdningen ca. 450 000
kr.
Vores engagement i Arbejdernes Landsbank, hvor vi har en arbejdskonto og en
reservekonto, fungerer upåklageligt og vores beslutning om at ansætte en ny kasserer,
Bente Bech, har vist sig at være rigtig.
Internationale aktiviteter
Vi har deltaget i følgende internationale aktiviteter

•

IAEVG 2015 (International vejlederkonference i Tsukuba, Japan). UUVF deltog i
nævnte konference ved Janni Rosendahl sammen med 500 deltagere fra 40 lande.
Se oplæg online på www.iaevgconf2015.jp/http://www.iaevgconf2015.jp/

•

Nordisk FUE Formandskabet for perioden 2014-17 overgik i det forgangne år til
Finland. Vi har i 2015 deltaget i NFUE-styrelsesmøder, samt i årsmødet i Tallinn i
maj. I forbindelse med de nordiske møder mærker vi en meget stor interesse i
nordisk samarbejde og muligheder for udveksling af studerende mellem de
nordiske lande - især formandskabet fra Finland ønsker og arbejder for denne
udvikling.

•

I februar 2015 var UUVF, repræsenteret Janni Rosendahl og Peter Nors, inviteret
til at deltage i de finske vejlederdage

•

UUVF har ved næstformanden Benny Wielandt deltaget i en ACADEMIA Exchange i
Tallinn i maj 2015 og har herigennem hjemført vejledningsværktøjet
Karrierekompasset. En model af kompasset kan ses i lobbyen udenfor salen, og
ligger også på vores hjemmeside.

Undervisningsministeriet
UUVF har indsendt en række høringssvar i løbet af 2015 og har også, desværre med
negativt resultat, kommunikeret med undervisningsministeren om at blive genoptaget i
Det nationale dialogforum for vejledning. Vores høringssvar har drejet sig om lovgivning
og bekendtgørelser i forbindelse med EUD-reformen og Vejledningsreformen, hvor begge
får stor indflydelse på medlemmernes arbejdsopgaver.
Desuden var UUVF inviteret til at deltage i et interessentmøde hos Danmarks
Evalueringsinstitut, EVA, under udarbejdelsen af rapporten/kortlægningen: Rammerne
for voksenvejledning, der udkom ultimo september 2015. Rapportens anbefalinger og
konklusioner vil givetvis blive genstand for megen debat og vil også føre til
vejledningspolitiske anbefalinger fra UUVF til diverse uddannelsesordførere.
Lærerforeningerne
I et samarbejde med Uddannelsesforbundet har vi mødtes omkring etablering om et
basiskursus i vejledning. Vi forventer et udspil herom i foråret 2016
DUEK-uddannelsen
UUVF deltager i DUEK-udbydernes referencepaneler oprettet i øst (UCC) og vest (VIAUC).
Fra de halvårlige referencepanel-møder har vi videreformidlet diverse materialer fra
udbyderne og fra andre panel-medlemmer
FUE3.0
1.januar 2013 oprettede Danmarks Vejlederforening og UUVF ”Forum for Uddannelsesog Erhvervsvejledning” (FUE 3.0). Det er et samarbejdsforum der sammen viderefører
ejerskabet til FUEs etiske principper for vejledning og FUEs vejledningsdeklaration
”Vejledning til alle”.
Det samarbejdsforum fungerer fortsat godt. På vores møder diskuterer vi blandt andet
praktiske problemstillinger i forbindelse med vejledningsrelateret politik og lovgivning og
om det nordiske vejledersamarbejde, hvor begge foreninger er medlemmer.
UUVFs hjemmeside
I UUVF ønsker vi mere fleksible og hurtigere veje (= digitale veje) til at formidle
informationer til medlemmerne. Det har heldigvis vist sig, at vores prioritering i forhold
til at ansætte en webmaster og en medlemssekretær har været rigtig. Det har vi også
fået adskillige positive tilbagemeldinger fra medlemmerne om.www.uuvf.dk fungerer

rigtig godt
Ikke mindst den kontaktformular vi har på siden, har gjort det nemt for

medlemmer at komme i kontakt med bestyrelsen.
Det vi ikke blev færdige med i 2015
I forbindelse med de forskellige reformer på uddannelses- og beskæftigelses-områderne
oplever vi at der qua reformerne samtidig foregår en udskilning af unge og voksne, der
ikke kan rummes. Vi har diskuteret dette på flere møder, og det er nu tanken at vi
sammen med eller gennem de tilknyttede lærerforeninger vil afholde en høring på
Christiansborg
Endvidere håber vi på at vi i 2016 kan finde en model for at få iværksat regionale
aktiviteter på tværs af sektionerne, med lokale tovholdere.
På bestyrelsens vegne: Lotte Klein, formand

