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UU Danmark byder velkommen
Træningskursus:
Kvalitet i vejledningen

Dagens program
09.30 - 10:00

Ankomst og kaffe

10:00 - 10.15

Velkomst og rammesætning af dagens program

10.15 - 11.15:

Koblingskompetencer.- Perspektiver på kvalitetssikring i vejledningen. – Ved Inger Veng
Rasmussen, afsnitsleder i Ungevejledning, Herning kommune.

11.15 - 11.25

Pause

11.25 – 12.15

Øvelsesrum: Hvordan kan vi arbejde med kvalitet i vejledningen? – Konkrete eksempler

12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 15.00

Hvad er god karrierevejledning set med engelske briller? Og hvordan kan vi skabe en fælles
forståelse af vejledningsfagligheden? - Oplæg ved Tristam Hooley, Professor of Career Education at the
University of Derby. – Bemærk oplægget foregår på engelsk. (inc. Kaffepause)

15.00 – 15.15

Afrunding på dagen og tak for i dag

Vejledning til fremtidens fremtid
UU DANMARK har taget initiativ til at nedsætte en tænketank, som i et samfunds- og
unge-/voksenperspektiv arbejder under overskriften: ”Vejledning til fremtidens
fremtid.”
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Hvad er god vejledning if. tænketanken?
God vejledning er en professionel, neutral og sektoruafhængig aktivitet,
som støtter mennesker i at lære og træffe beslutninger om uddannelse
og arbejde med henblik på, at de bliver i stand til at leve det liv de
ønsker. Vejledere har viden om muligheder i uddannelsessystemet,
muligheder på arbejdsmarkedet, metoder som kan hjælpe mennesker til
at finde ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for
at lære.
Læs resten af tænketankens anbefalinger
her:
http://kortlink.dk/uudanmark/xubh

God vejledning
 bidrager til at unge og voksne bedre kan håndtere overgange og tage meningsfulde valg knyttet
til uddannelse, læring og arbejde
 hjælper unge og voksne med at identificere og formulere egne ønsker, behov, interesser,
forudsætninger og kompetencer
 udvikler unges og voksnes kompetence til at søge information om erhverv,
uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked
 foregår individuelt, i gruppe og i fællesskaber (såvel i uddannelser som på arbejdspladser),
både fysisk og digitalt
 tilbydes af kompetente aktører, som har relevant faglig uddannelse, udføres med høj grad af
etisk bevidsthed, og udføres i samarbejde med andre faggrupper, som fx lærere,
uddannelsesambassadører m.fl.

Koblingskompetencer.
- Perspektiver på kvalitetssikring i
vejledningen.
– Ved Inger Veng Rasmussen, afsnitsleder i
Ungevejledning, Herning kommune
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Øvelsesrum:
Hvordan kan vi arbejde med kvalitet i
vejledningen?

Hvad er god karrierevejledning set med
engelske briller?
Og hvordan kan vi skabe en fælles forståelse af
vejledningsfagligheden?

- Ved Tristam Hooley, Professor of Career
Education at the University of Derby

Tak for i dag
Kom godt hjem 
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