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Formål:
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

Hvad er der sket i 2021?
Som i 2020, har corona også haft stor betydning for vejledningsarbejdet i 2021. Året både startede og
sluttede da også med nedlukning. Under nedlukningerne i 2021, var alle blevet mere erfarne i at udføre
sine arbejdsopgaver virtuelt, og ansøgningsrunder til uddannelser mm løb som vanligt, bare med mere
virtuel kontakt.
Corona har haft konsekvenser for nogle grupper i samfundet, og er gået ud over trivsel og tilhørsforhold på
f.eks. studier. Det er heller ikke alle der har trivedes med virtuel undervisning, og manglende social kontakt.
Det er noget der er fokus på, også vejledningsmæssigt.
I bestyrelsen har vi haft et travlt år. Vi har været meget optagede af at gå i dybden med en vision for
livslang vejledning, som vi vil gøre færdig i løbet af 2022. Vi mødes fortsat på ZOOM, men har også haft
fysiske møder, bl.a. et seminar med overnatning.
Vi har i det sidste år, flere gange været i kontakt med politikere i Folketinget og holdt møder med dem, om
forskellige temaer.
I januar kom Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg
af ungdomsuddannelse. Den skabte en reaktion hos vejledere, da kommunerne opfordredes til at give
afgangselever og deres forældre en individuel samtale om uddannelsesvalg, da corona nedlukninger betød
at eleverne ikke havde haft mulighed for at komme ud og opleve uddannelser og arbejdsmarked.
Samtalerne med uddannelsesparate elever skulle varetages af en lærer. I Danmarks Vejlederforening er vi
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meget optagede af at vejledning skal gives af en professionel vejleder og derfor inviterede vi os selv til
virtuel kaffe med ordførerne, for at have en dialog om professionel vejledning i overgangen mellem
grundskole og ungdomsuddannelse. Herunder uddannelsesparathedsvurderingens betydning og et ønske
om individuel vejledning for alle elever på deres grundskole. Det blev til et møde og nogle
mailkorrespondancer.
I forbindelse med udflytning af studiepladser, skrev vi et brev til uddannelsesordførerne, hvor vi gjorde
opmærksom på vejledningens rolle i forbindelse med det. I løbet af efteråret har vi derfor været til møde
med tre ordførere på området, hvor vi har haft en god dialog om øget vejledning i overgangen mellem
ungdomsuddannelse og videre uddannelse.
Der er ingen tvivl om at disse møder betyder noget og vi vil fremover tage fat på forskellige
vejledningsområder og relevante ordførere.
Noget af det vi som bestyrelsesmedlemmer holder af, er det faglige netværk på tværs af
vejledningsområder. Det vil vi også gerne give vores medlemmer. Derfor har vi i efteråret lanceret virtuelle
medlemsmøder. Planen er at lave fire møder over det næste år, for derefter at evaluere både indhold og
tilslutning.
Udvalg og samarbejde
I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan.
Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål. Vi deltager i følgegrupper og rådgivningsgrupper.
Vi holder oplæg og deltager i debatter. Vi skriver artikler og afgiver høringssvar. Vi deltager i internationalt
samarbejde, og vi stiller op til interview og sparring.
DVF samarbejder med en lang række foreninger og andre vejledningsinteressenter i Danmark, som f.eks
Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet, Danmarks Lærerforening, Studievalg
Danmark, Kommunernes Landsforening (EUK), eVejledning og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
(UUVF).
Medier
I 2021 er vi kommet på LinkedIn. Derudover er vi fortsat aktive på Facebook.
Vi giver fortsat interviews til medier om vejledningsrelevante emner.
Vi udgiver fagbladet VEJLEDEREN. Det er et inspirerende blad, hvor man både kan læse artikler om aktuelle
emner, men også blive klog på nye metoder. Indholdet i VEJLEDEREN er i høj grad båret af vores frivillige
skribenter, som leverer tekster af høj kvalitet.
Høringssvar på lov- og bekendtgørelsesforslag
I løbet af 2021 har DVF afgivet 16 høringssvar.

Webside:
http://www.vejlederen.org
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