......................................................
......................................................

Vejledning

– brydninger, forståelser & praksis
En VUE-konference om, hvad vejledning skal udrette, under hvilke former
og med hvilke samfundsmæssige og individorienterede dagsordener
Hvornår: Mandag den 25. august 2008 kl. 9.30-16.00
Hvor:

Odense Congress Center (se kørevejledning på www.occ.dk)
Ørbækvej 350
5220 Odense
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Konferenceprogram
9.30 - 10.00

Ankomst, kaffe, the og brød

10.00 - 10.15

Velkomst og program v/ videncenterleder Carla Tønder Jessing

10.15 - 10.45

Åbningstale v/ kontorchef Steffen Jensen, Undervisningsministeriet

10.45 - 11.45
				

Svend Brinkmann:
”Selvudvikling i senmoderniteten – en problematisering af psykologi som religion”
Er tidens krav om selvudvikling og mening en slags forklædt religion?
Lever vi i et samfund, der helliggør Selvet?
Skal vejledere, ledere, coaches og konsulenter bibringe andre selvudvikling
og mening i tilværelsen? Bliver de ”ikke-troende” så ekskluderet?
Eller opfattet som modstandere? Hvilke etiske aspekter er involveret i dette?
Svend Brinkmann er cand. psych. og ph.d. Arbejder som adjunkt i social- og personlighedspsykologi på Århus Universitet. Er bl.a. medredaktør af bogen ”Selvrealisering
– kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur” (Klim, 2005) og har bidraget
til bogen ”Medarbejder eller modarbejder – religion i moderne arbejdsliv” (redigeret af
Joel Haviv, Klim, 2007). Er aktuel med bogen ”Identitet: Udfordringer i forbrugersamfundet” (Klim, foråret 2008)

11.45 - 12.00

Introduktion til workshops, og praktiske oplysninger

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 15.45
				

Workshops – inklusive 20 minutters kaffepause
Du kan vælge én af fire workshops
Læs mere om de forskellige workshops på de efterfølgende sider

15.45 - 16.00

Afslutning og tak for i dag – opsamling i billeder v/ Carla Tønder Jessing

..........
..........
Pris & tilmelding
Pris:				

Kr. 450,-

Tilmelding:		
				

Senest den 25. juni 2008 via tilmeldingsformularen på www.vejledning.net
Max deltagerantal er 150

Yderligere info:

Carla Tønder Jessing tlf. 25 52 74 94 Anette Svejstrup tlf. 25 52 75 93

.
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Workshop 1
Udvikling af UU’s arbejde med:

.
.

Forældreinddragelse i vejledningen
§ 9 stk. 4-forløb i folkeskolen

I denne workshop vil vi fortælle om, hvordan vi i 2 projekter har arbejdet med udvikling af henholdsvis forældreinddragelse i vejledningen og planlægnings- og evalueringstænkning i forhold til § 9 stk.
4-forløb i folkeskolen.
Efterfølgende vil vi fremlægge produkter og problemstillinger vedrørende de 2 temaer og invitere til
refleksion over og diskussion af implikationer for UU’s praksis.
Der vil være indlæg fra såvel videncentermedarbejdere som UU-vejledere, der har deltaget i projekterne.
Workshop-værter:
				
				

.
.
.

Rita Buhl
Trine Harck
Per Bram Hinløv

..........
..........
Workshop 2
Differentiering af vejledning i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

.
.
.

Hvordan forstår man særlige behov for vejledning og hvordan får man øje på dem?
Hvilke udfordringer giver begrebet ’særlige behov for vejledning’ i samarbejdet om vejledningen
mellem institutionerne i overgangen?
Hvordan kan man forstå, hvad der foregår i mentorrelationer og bruge det på en etisk forsvarlig
måde?

Der vil være oplæg fra videncentermedarbejdere efterfulgt af diskussion og debat.
Workshop-værter:
				
				
				
				

.
.
.
.
.

Jette Larsen
Barbara Day
Birte Kaiser
Jens Ager Hansen
Morten Anker Hansen
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Workshop 3
Vejledning i uddannelsesinstitutioner – optagelse, gennemførelse og karrierevejledning

.
.
.
.

Hvad forstår man ved vejledning i forhold til studerendes gennemførelse af uddannelse?
Hvilke strategiske og metodiske overvejelser er aktuelle? Vores undersøgelser sætter fokus på
ideer og dilemmaer.
Er der behov for særlige tiltag for studerende med anden etnisk baggrund end dansk?
Og i så fald hvilke problematikker skal sådanne tiltag imødekomme? Vi har spurgt vejledere på
pædagog- og lærerseminarier.

I relation til ungdomsuddannelserne har vi sat fokus på dilemmaer og udvikling af strategier til at
reducere frafald ved at afdække eksempler på best practice og arbejde med strategiudvikling på
forskellige ungdomsuddannelser i samarbejde med vejlederne.
Workshop-værter:
				
				

.
.
.

Randi Boelskifte Skovhus
Helle Toft
Lis Boysen

..........
..........
Workshop 4
Voksne og karrierevejledning
Et moderne voksenliv kan være præget af forandringer og uforudsigeligheder – krav om omstilling,
kompetenceudvikling og læring. Det fordrer karriereplanlægning og valg af livsstrategi.
Behovet for vejledning i forbindelse med disse processer ytrer sig forskelligt og i forskellige sammenhænge. De kan udspringe af indre, individuelle begivenheder og refleksioner, af ydre omstændigheder eller en kombination af disse.
I workshoppen vil der blive fokuseret på vejledningsfaglige problemstillinger der knytter sig til voksnes livsfaser og valgprocesser:
Hvilke vejledningsbehov rejser der sig i forbindelse med realkompetencevurdering?
Hvilken rolle spiller køn i voksnes valgprocesser – og i voksenvejledningssamtalen?
Hvilke vejledningsaktører tilbyder vejledning i forhold til karriereudvikling og karriereskift?
Hvilken type af vejledning bidrager de lokale voksenvejledningsnetværk med?

.
.
.
.

Workshop-værter:
				
				

.
.
.

Lene Poulsen
Ellen Enggaard
Lone Nordskov Nielsen
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