VUE

iVidencenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

VUE udgøres af VUE i VIA UC og VUE i UCC, idet de to professionshøjskoler
samarbejder om opgaverne i videncenteret.

VUEs opgaver og aktiviteter
– hvad vi arbejder med i vejledningsfeltet

Videncenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning – VUE
VUE er et landsdækkende videncenter, som drives
i samarbejde mellem Professionshøjskolen VIA UC
og Professionshøjskolen UCC.
VUEs opgave er at
• Gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter
om vejledning på regionalt, nationalt og internationalt plan
• Etablere netværk og samarbejde med relevante
forskningsmiljøer i ind- og udland og etablere
netværk og samarbejde med vejledningsinstitutionerne i DK
• Tilbyde udredninger, kortlægning, dokumentation
og evalueringer af vejledningstilbud og -praksis.
• Tilbyde konsulentbistand til udviklingsaktiviteter
på vejledningsområdet
• Formidle viden om analyser, undersøgelser, udviklings- og forskningsresultater fra vejledningsfeltet i form af kurser, konferencer, udgivelser,
hjemmeside og nyhedsbreve
• Bidrage til vejledernes grund- og efteruddannelse
gennem fortsat udvikling af Diplomuddannelsen
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
(DUEK)

Vejledningsfeltet omfatter
• Vejledning i grundskolen og i overgangen fra
grundskole til ungdomsuddannelse
• Gennemførelsesvejledning og fastholdelsesinitiativer i ungdomsuddannelser og vejledning i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående
uddannelse
• Gennemførelses- og karrierevejledning i de videregående uddannelser
• Vejledning af voksne om uddannelse, erhverv og
karriere
• Tværgående vejledningsemner

Eksempler på aktiviteter og opgaver i VUE
• Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland, for
Grønlands Selvstyre
• Voice of Users – et nordisk forskningsprojekt om
voksnes udbytte af og indflydelse på vejledning, i
NVL-regi under Nordisk Ministerråd
• Evaluering af 22 voksenvejledningscentre i Danmark, for Undervisningsministeriet
• EU-projekter, f.eks.: Presto – Peer Related
Education Supporting Tools, og School and the
World of Work
• Undersøgelser, f.eks. af effekten af vejlederdiplomuddannelsen, af forståelser af uddannelsesparathedsvurdering, og af karrierevejledning i
UC’erne
• Årsmøder – de årlige konferencer for studie- og
erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser, i samarbejde med Studievalg
• Publiceringer – VUE har udgivet en række bøger,
inspirationshæfter og projektrapporter, der kan
bestilles eller downloades
• Udgivelse af VUE Nyt – et nyhedsbrev om vejledningsfeltet. Udkommer to gange årligt. Drift af
hjemmesiden www.vejledning.net – i samarbejde med VUE i UCC

Samarbejde med VUE
VUE samarbejder med forskere og med praktikere i
hele vejledningsfeltet. Vi inviterer til og indgår i samarbejde om projekter, undersøgelser og formidling.

Kontakt
Carla Tønder Jessing
Videncenterleder,
lektor, cand.mag.
Tlf: +45 8755 1898
ctj@viauc.dk
www.vejledning.net

Videncentrene
i Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

Kort om Videncentrene i Højskolen for
Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
(VOK)
Videncentrene i VOK er rettet mod problemstillinger
i professioner, erhverv og uddannelser. De har fokus
på samspil mellem forskning, udvikling og praksis.
Centrenes videnproduktion sker gennem:
• Indsamling, koordinering og systematisering af
erfaringer, der gøres i praksis
• Organisering og rammesætning af processer,
der giver deltagerne mulighed for at reflektere erfaringer i lyset af relevant teori
• Generering af ny viden om og i praksis, herunder
identificering af centrale problemstillinger og
iværksættelse af undersøgelser
• Formidling af relevant viden, om praksis og for
praksis.

Videncentrene samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer – og med eksterne
parter som myndigheder, faglige organisationer, interesseorganisationer, offentlige og private virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.
Videncentrene i VOK
CELM Center for E-læring og Medier
		
www.viauc.dk/CELM
CLOU Center for Ledelse og
Organisationsudvikling
		
www.viaclou.dk
NVR
Nationalt Center for Realkompetence
		
www.nvr.nu
VIE
Videncenter for Erhvervspædagogik
VUE
Videncenter for Uddannelsesog Erhvervsvejledning
		
www.vejledning.net
CLL
Center for Livslang Læring

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du diplomuddannelser og kurser,
der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet. Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som
supplement til vores faste udbud. Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse

