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Årsmøde 2008

for studie- og erhvervsvejledere
vED DE Videregående uddannelser
Årsmødets temaer:
1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser
2) Den internationale dimension i vejledning og vejledning af
udenlandske studerende
Hvornår: 27. november kl. 10.00 til 28. november 2008 kl. 13.30
Hvor:

Vingstedcentret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
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PRIS OG TILMELDING
Pris (ekskl. moms): Kr. 2.200,- incl. forplejning og overnatning i enkeltværelse
Tilmelding:		
				
				
				

Senest den 10. oktober 2008
via tilmeldingsformularen på www.vejledning.net
Maks. deltagerantal er 130
Tilmelding er bindende

Arrangør:		
				

VUE – Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
i samarbejde med Studievalg Østjylland

Yderligere info:

Carla Tønder Jessing tlf. 25 52 74 94 eller mail: ctj@viauc.dk

..........
..........
TEMAER
1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser
2) Den internationale dimension i vejledning og vejledning af udenlandske studerende
Vi har valgt i år at sætte fokus på to temaer, som er højaktuelle for vejledere ved de videregående
uddannelser: De nye krav til gennemførelsesvejledning og vejledning af internationale studerende.
Der stilles fra 1. august 2008 nye krav til vejledere på alle uddannelser under Undervisningsministeriet som følge af den nye bekendtgørelse om gennemførelsesvejledning (Bek. nr.706 af 206.2008)
– krav om udarbejdelse og offentliggørelse af retningslinjer for den individuelle, den gruppevise og
den kollektive vejledningen på institutionerne. Da vejlederne altså vil stå midt i processen med at
beskrive og udfolde mål og planer her i efteråret, har vi sat forskellige bud på gennemførelsesvejledning på dagsordenen: Undervisningsministeriets krav, en internationalt kendt forskers viden om
gennemførelsesvejledning, en projektmedarbejders undersøgelse af praksis på MVU, og nogle praktikeres bud fra KVU, MVU og LVU.
Det andet tema om vejledning af udenlandske studerende bliver stadig mere aktuelt for mange vejledere – mange uddannelsesinstitutioner får en stor del af sine studerende fra udlandet. Temaet kan
anskues fra mange vinkler, eksempelvis forbindelsen mellem problematikker i relation til de studerendes møde med en fremmed uddannelses-/undervisningskultur og problematikker i vejledningen.
Vi har valgt at kombinere denne vinkel med belysning af, hvilke krav den internationale dimension i
vejledningen og vejledningen af udenlandske studerende stiller til studie- og erhvervsvejlederne i de
videregående uddannelser, og hvordan praksis kan se ud.
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PROGRAM

				

Torsdag den 27. november

Tema 1:		

De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser

10.00 - 10.15
				

Velkomst og introduktion til årets temaer
v/ videncenterleder Carla Tønder Jessing

10.15 - 11.00
				
				

Den nye bekendtgørelse om gennemførelsesvejledning i uddannelser
under Undervisningsministeriet: Krav, offentliggørelse, uddannelse
v/ fagkonsulent Jørgen Brock, Undervisningsministeriet

11.00 - 12.30
				
				
				
				
				
				
				

Gennemførelsesvejledning i Skotland: Krav, metoder, resultater
v/ Head of Policy and Strategy Vivienne Brown, Careers Scotland, Glasgow:
The presentation will include a perspective on career guidance in
Scotland – how we prepare policy, strategy, delivery; and measure
the outputs and outcomes. It will also include key changes to our
infrastructure and transformational changes to career guidance in
a skills context through the development of Skills Development
Scotland (oplægget holdes på engelsk)

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 14.00
				
				
				

Gennemførelsesvejledning i LVU:
Studieprocessamtaler som et redskab i vejledning
v/ lektor, ph.d. Lene Tortzen Bager,
Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet

14.00 - 14.30
				
				

Gennemførelsesvejledning i MVU,
v/ lektor og faglig studievejleder, cand. scient, Karin Vilsgaard Ravn,
Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College

14.30 - 15.00

Oplæg om gennemførelsesvejledning i KVU

15.00 - 15.30

Kaffe-/thepause
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15.30 - 17.30
				
				
				

Workshops:
Drøftelse af opfyldelsen af den nye bekendtgørelse:
Samarbejde mellem vejledergrupper om forståelser, praksis og
planer for vejledning på KVU, MVU og LVU

				
				

Der afholdes 3 workshops – én for KVU-vejledere, én for MVU-vejledere,
og én for LVU-vejledere

				
				

Workshoppene indledes med korte introduktioner og ledes af Lene Poulsen,
Lone Nordskov Nielsen og Helle Toft, videncentermedar-bejdere i VUE

				
				

Deltagerne medbringer materialer til inspiration for andre
workshopdeltagere i 8-10 eksemplarer

				

Introduktion, gruppearbejde og opsamling

18.30 -

Festmiddag efterfulgt af dans til trioen Zanzibar

?		
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Fredag den 28. november

Tema 2:		
				

Den internationale dimension i vejledning
og vejledning af udenlandske studerende

08.00 - 09.00

Morgenbuffet

09.00 - 09.10
				

Godmorgen og introduktion til dagens tema
v/ videncenterleder Carla Tønder Jessing

09.10 - 10.15
				
				

Uddannelse af udlændinge og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
i Danmark – behov og ønsker, set fra en erhvervsvinkel
v/ Director Karina Boldsen, P&C Recruitment, Vestas Wind Systems A/S

10.15 - 10.45
				
				

Problematikker og praksis i vejledning af udenlandske studerende på LVU
v/ Consultant Susanne Søes Hejlsvig, ASB Karrierecenter / ASB Career Centre,
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

10.45 - 11.15
				
				
				

Problematikker og praksis i vejledning af udenlandske studerende
på MVU v/ Study Advisor Marlene Sand og
Studieadministrativ chef Hans Hansen,
begge fra Vitus Bering, VIA University College, Campus Horsens

11.15 - 11.45
				
				

Problematikker og praksis i vejledning af udenlandske studerende på KVU
v/ vejleder Hanne Holm,
Multimediedesigneruddannelsen, Københavns Erhvervsakademi

12.15 - 12.30

Afrunding og afslutning af årsmødet

12.30 - 13.30

Frokost og afrejse

Se mere om Vingstedcentret – kort og faciliteter på www.vingstedcentret.dk

5

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

