
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 

Temadag 
Overgange og karrierelæring 

Indsæt note og kildehenvisning via  Sidehoved og sidefod Side 1 

09-11-2018 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vidste du, da du gik i gymnasiet, at du 

selv ville være gymnasielærer? 

• Tag mobilen og find Sli.do i browseren 

• Kode: 6851  

 

• Vi vender tilbage til resultatet om lidt … 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 2 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Lov om de gymnasiale 
uddannelser, §29, stk. 2 
• Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige 

aktiviteter, der styrker elevernes evne til at håndtere valg og 
overgange i uddannelsessystemet. Eleverne skal gennem 
undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, 
der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at 
træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et 
personligt perspektiv 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 3 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Karrierekompetence 
• Det er et grundlæggende formål med de fire gymnasiale uddannelser at forberede 

eleverne til videregående uddannelse 

 

• Den nye reform har en række initiativer, som har elevernes overgang for øje:  

• Styrket faglighed 

• Fokuserede studieretninger 

• Karrierelæring forankres i det daglige arbejde 

 

• Et retningsgivende mål: ”En større del af studenterne skal påbegynde en videregående 

uddannelse”. En KPI.  

 

• Der er stor forskel på skolernes overgangsfrekvens, også når der tages højde for 

elevsammensætningen 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 4 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Dashboards/screendumps 

09-11-2018 www.uddannelsesstatistik.dk 

 Side 5 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Karrierelæring 
Den proces, der leder frem til 
karrierekompetencer, som vi 
følgelig forstår som: Elevernes 
håndtering af og forståelse for 
deres forløb og overgange i 
uddannelsessystemet ved hjælp af 
viden om dem selv, fag, 
uddannelse, arbejdsmarked og 
samfundet 

 
Katznelson og Lundby, 2015:26 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 6 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Karriereperspektivet 
 

• Viden om fag, uddannelse og erhverv 

• Viden om valg og valgprocesser og deres konsekvenser 

• Individuelle refleksioner 

 

Karriebevidsthed dannes i undervisningen i fagene og i de øvrige aktiviteter, som 
er organiseret af skolen 

09-11-2018 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 7 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Grundforløbet 
• Endeligt valg af studieretning 

• Eleverne kan præsenteres for de specifikke fags jobmuligheder, særligt  
studieretningsfagene 

• Evalueringssamtalen: Der lægges op til, at eleverne i afklaring af studieretning 
reflekterer over egne styrker og svagheder og erfaringen med valg i forbindelse 
med faglig aktivitet 

• Valgkompetencen styrkes – at træffe et fagligt valg 

• Skolen fastlægger, hvordan valgprocessen skal forløbe 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 8 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Studieretningsforløbet 
• Udgangspunkt i fagene 

• Eleverne løser virkelighedsnære problemstillinger 

• Eleverne kobler faget til dets anvendelse  

• Lærerens rolle 

• Refleksionsøvelser – både skriftligt og mundtligt 

• Udenfor undervisningen kan indgå større arrangementer som karrieredage og åbent hus 

• Timepuljen kan anvendes – eleverne kan afprøve faglighed i samarbejde med 

videregående uddannelser og erhverv 

• Tilrettelæggelse: Eleven skal udvikle sig til studerende og opnå evne til at arbejde 

selvstændigt med fagenes stofområder. 

•  Progression fra det generelle i starten af studieretningsforløbet og undervejs drejes 
fokus til det faktiske valg af uddannelse 

• Studieplanen kan sikre, at eleverne møder de tre elementer af karriereperspektivet 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 9 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
•Det perfekte match - 
karrierevalg 
 

 
•Den livslange proces- 
karrierelæring 
 

09-11-2018 

Fra Katznelson: Karrierelæring i gymnasiet, Powerpoint 

https://www.cefu.dk/media/482488/karrierel_ring_i_gymnasiet.pdf 

 Side 10 

Resultat af afstemning: 

Skift i forståelsen af, hvad karrierelæring er 

https://www.cefu.dk/media/482488/karrierel_ring_i_gymnasiet.pdf
https://www.cefu.dk/media/482488/karrierel_ring_i_gymnasiet.pdf


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Dagens program 
• 12:30-12:45: Intro ved læringskonsulenterne 

• 12:45-13:30: Plenumoplæg ved Randi Boelskifte Skovhus 

• 13:30-14:00: Plenumoplæg ved Studievalg Danmark 

 

• 14:00-14:15: Kaffepause 

 

• 14:15-15:00: Dialogoplæg (husk at skrive jer på de ophængte sedler) 

• 15:00-15:15: Opsamling og evaluering 
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 11 


