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Uppdrag:
Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening. Foreningen arbejder
for:
At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
At alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere
At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for
vejledning
● At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen
●
●
●
●
●
●
●

DVF samarbejder med en lang række foreninger og andre vejledningsinteressenter i Danmark, som
f.eks Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet, Danmarks Lærerforening, Studievalg
Danmark, UU Danmark, eVejledning og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF).

Stora händelser i foreningen og i vejledningspolitikken:
Følgende forandringer på vejledningsområdet er sket i 2019:
Danmark har haft valg til Folketinget, har fået en ny regering og dermed også nye ministre. Det gav
en stille periode for DVF omkring valget.
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der varetager vejledningen af unge fra 7. klasse til 25
år uden ungdomsuddannelse, er pr. 1. august 2019 lukket ned. I stedet er opgaven overført til Den
Kommunale Ungeindsats (KUI), der skal sikre sammenhæng for de enkelte unge mellem 15 og 25
år på tværs af uddannelse, beskæftigelse og sociale indsatser. Vejledningen i grundskolen varetages
også af KUI.
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UU-centrenes fælles lederforening UU DANMARK lukkede derfor ved udgangen af 2019.
Kommunernes Landsforening etablerede derfor Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i
kommunerne (EUK). Enheden består af UU Danmarks sekretariat og har den fortsatte opgave at
understøtte vejledningsopgaven. Dette betyder at UU-vejlederne ikke længere har en uafhængig
organisation. DVF hilser det dog velkomment, at ekspertisen på ungdomsvejledningsområdet
bevares, om end i et nyt regi.
FGUen, Den forberedende Ungdomsuddannelse, er etableret i år. Vi har indtryk af, at det er
foregået meget forskelligt, og at det har været en udfordrende proces for mange skoler.
I foråret blev erhvervsuddannelsesaftalen ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til
fremtiden’ vedtaget. Målet med aftalen er at øge søgningen til og gennemførelsen af
erhvervsuddannelserne og indeholder også en styrket indsats i grundskolen.
Udvalg og samarbejde
DVF var medlem af den tænketank, som UU Danmark etablerede i efteråret 2018. Tænketanken
havde medlemmer fra alle vejledningsaktører og fra interesseorganisationerne. Formålet var at
definere vejledningsformål og -opgaver og vejlederprofessionen og påvirke politikere og
beslutningstagere til at styrke vejledningen. Det papir, der blev resultatet af arbejdet, har vi været
med til at udbrede, og vi har støttet, at Rie Thomsen fra DPU og Anders Ladegaard fra UU
Danmark har holdt møder med uddannelsesordførere og undervisningsministeren og talt for den
professionelle vejledning og for, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med forslag til
en strategi for vejledningen i Danmark.
DVF er medlem af referencepanelerne for DUEK, Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervsog Karrierevejledning, i VIA og KP.
Undervisningsministeriet har nedsat en rådgivningsgruppe der skal komme med anbefalinger til
en forenklet elevplan. DVF er repræsenteret.
DVF holder fortsat løbende møder med vores mange eksterne samarbejdspartnere. Vi har f.eks.
en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og er repræsenteret i et af deres fora.
Bestyrelsen er også repræsenteret i Efterskoleforeningen. Listen med vores samarbejdspartnere
kan ses på hjemmesiden.
Desuden har DVF og UUVF arbejdet videre hen imod en fusion af de to foreninger. I løbet af
2019 har det vist sig, at der ikke var en fælles forståelse af Tænketanks-udspillet, hvilket
har betydet, at principbeslutningen om en fusion i 2020 er sat i bero.
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Internationalt
DVF har i 2019 deltaget i ICCDPPs symposium i Tromsø Temaet for symposiet var Leading career
development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation. Her var
DVF med i den danske delegation. Den danske delegations handleplan fra symposiet lyder således:
1. Arbejde for genetablering af et nationalt forum for karrierevejledning — gennem
o Kontakt til Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og
politikere
o Opfordring til nyt uformelt møde i UU Danmarks regi
o Samarbejde mellem UU Danmark, Danmarks Vejlederforening og professor Rie
Thomsen
2. Arbejde for en national strategi for vejledning i Danmark — ved at
o Bygge videre på UU Danmarks Tænketanks-papir
3. Stille forslag om en studietur for Folketingets uddannelsesudvalg til et land med
nyudvikling af vejledningen, og hvor evalueringer af vejledning viser evidente resultater:
tema Livslang Vejledning
o Afklaring af initiativtager
Derudover har DVF haft flere deltagere med til IAEG-konferencen i Bratislava, under temaet
Career Guidance for Inclusive Society.
Dertil kommer DVF’s deltagelse i NFSY.

Medier
DVF udgiver fagbladet Vejlederen. Indholdet i Vejlederen er i høj grad båret af gode og kloge
frivillige skribenter, som leverer tekster af høj kvalitet. Det gælder vores anmelderpanel 3xR, vores
klummeskribenter, og det gælder bestyrelsen.
Udover bladet kan nævnes DVF’s hjemmeside, nyhedsbrev og facebookside, som er vigtige
informationskanaler for DVF.

Høringssvar på lov- og bekendtgørelsesforslag
I løbet af 2019 har DVF afgivet 20 høringssvar.

Web-sidor: http://www.vejlederen.org
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