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Til institutioner med gymnasiale uddannelser  
 

Indbydelse til temadag om karrierelæring og overgange til videre-

gående uddannelse 

 

Undervisningsministeriet åbner nu for tilmelding til temadag om karrie-

relæring og overgange til videregående uddannelse tirsdag den 6. novem-

ber 2018 på Ørestad Gymnasium & onsdag den 7. november 2018 på 

Herning HF & VUC. 

 

Indhold og formål 

Formålet med karrierelæring er at modne elevernes evne til at håndtere, 

forstå og reflektere over deres forløb og overgange i uddannelsessyste-

met ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og 

samfundet.  

Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og aktivite-

ter, der styrker elevernes evne til at håndtere valg og overgange i uddan-

nelsessystemet. Eksempelvis ved at opbygge elevernes valgkompetence, 

selvindsigt og bevidsthed om deres faglige profil. Valgkompetencerne 

skal således være med til at kvalificere elevernes evne til at håndtere valg 

og overgange i uddannelsessystemet og til at modne deres evne til at 

reflektere over egne muligheder.  

Temadagens formål er at belyse karrierelæring og overgange med ud-

gangspunkt i den nyeste forskning, undersøgelser og konkrete eksempler. 

Via dialogoplæg bliver det muligt at høre om forskellige skolers arbejde 

med karrierelæring og overgange. Tilmelding til de enkelte dialogoplæg 

finder sted på dagen.  

 

Målgruppe  

Ledelse og ressourcepersoner, som arbejder med karrierelæring og over-

gange. Skolerne kan tilmelde to personer per adresse. 

 

Læs mere om karrierelæring på EMU 

https://www.emu.dk/modul/karrierel%C3%A6ring-i-gymnasiet 

 

Med venlig hilsen 

 

Kontorchef  Teamleder 

Annegrete Larsen  Susanne Torp 

 

 

 

 

https://www.emu.dk/modul/karrierel%C3%A6ring-i-gymnasiet
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Program: 

Tid Øst (Ørestad gymnasium) 6.11.2018 

 

Vest (Herning HF og VUC) 7.11.2018 

12:00-

12.30 

Frokost 

 

Frokost 

12.30-

12:45 

Læringskonsulenterne.  

Introduktion til dagens program  

 

Læringskonsulenterne.  

Introduktion til dagens program 

 

12.45-

13.30 

Randi Boelskifte Skovhus ph.d. og 

lektor ved VIA University College.  

Oplægget vil tage udgangspunkt i 

forfatterens ph.d. om vejledning, valg 

og læring. Der introduceres til centrale 

begreber i forskningen som karrierelæ-

ring, udvidede handlemuligheder, 

karrievejledning og social retfærdighed. 

Boelskifte foreslår med udgangspunkt i 

sine analyser, at man flytter fokus fra 

de unges valg af uddannelse til, hvad de 

lærer om uddannelsessystemet, arbejds-

livet og sig selv.  

Randi Boelskifte Skovhus ph.d. og 

lektor ved VIA University College.  

Oplægget vil tage udgangspunkt i forfat-

terens ph.d. om vejledning, valg og læ-

ring. Der introduceres til centrale begre-

ber i forskningen som karrierelæring, 

udvidede handlemuligheder, karrievejled-

ning og social retfærdighed. Boelskifte 

foreslår med udgangspunkt i sine analy-

ser, at man flytter fokus fra de unges valg 

af uddannelse til, hvad de lærer om 

uddannelsessystemet, arbejdslivet og sig 

selv. 

13:30-

14:00 

 

Studievalg Danmark. Oplæg ved 

Torben Theilgaard, Center Køben-

havn. 

Den kollektive vejledning bygger på 

klassens fællesskab og dynamik og 

italesætter alle de parallelle overgange 

og livselementer de unge bokser med i 

deres nuværende livsfase. Der arbejdes 

med øvelser til at indkredse værdier, 

prioriteringer og strategier for at kunne 

vælge vej i deres liv. Og fokuserer på 

uddannelsesliv og karrieremuligheder. 

 

 

 

Studievalg Danmark. Oplæg ved Maj-

britt Ammitzbøll, Center Midt- og 

Vestjylland. 

Den kollektive vejledning bygger på 

klassens fællesskab og dynamik og itale-

sætter alle de parallelle overgange og 

livselementer de unge bokser med i deres 

nuværende livsfase. Der arbejdes med 

øvelser til at indkredse værdier, priorite-

ringer og strategier for at kunne vælge vej 

i deres liv. Og fokuserer på uddannelses-

liv og karrieremuligheder. 

14:00-

14:15 

Kaffepause Kaffepause 

14:15-

15:00 

Dialogoplæg 

 

Oplæg 1 

Oplæg ved Erik Kristensen, Ørestad 

Gymnasium. Erik Kristensen er pæda-

gogisk faglig koordinator på Ørestad 

Gymnasium og fortæller her om karrie-

relæring generelt og i de enkelte fag 

med udgangspunkt i Ørestads progres-

Dialogoplæg 

 

Oplæg 1 

Oplæg ved Jens Andresen, Aars Er-

hvervsskole. Jens Andresen er uddannel-

ses- og erhvervsvejleder og vil fortælle 

om erfaringerne med karrierelæring på 

HHX og HTX på baggrund af skolens 

deltagelse i et projekt om karrierelæring.  
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sionsplan for både elever og lærere 

samt de eksterne samarbejdspartnere, 

som gymnasiet bruger i forbindelse 

med karrierelæring.  

 

 

Oplæg 2 

CIVIRK  

Civirk (Center for innovation og virk-

somhedskontakt) er et samarbejde 

mellem otte Aarhus stx-gymnasier om 

at koordinere innovationsprojekter og 

virksomhedskontakter med særlig 

fokus på karrierelæring. Samarbejdets 

fundament handler om virksomheder 

og kulturinstitutioner, som  indgår 

forpligtende længerevarende samarbej-

der med lærere og gymnasier om forløb 

og kurser. 

Civirks repræsentantskab består af otte 

Aarhusrektorer, en styregruppe på tre 

uddannelsesledere og en daglig leder. 

Læs mere på www.civirk.dk 

 

 

Oplæg 3 

Oplæg ved Lene Jeppesen, kursusleder 

på Københavns Åbne Gymnasium. 

Lene Jeppesen har i flere år arbejdet 

med karrierelæring set i et bredere 

livslærings- og dannelsesperspektiv, 

hvor elevernes evne til at reflektere og 

træffe valg er i centrum. Elevernes 

refleksioner kan styrkes igennem brug 

af et refleksionsværktøj. Lene Jesper-

sens erfaringer og praksis med refleksi-

onsværktøjet præsenteres i dette dia-

logoplæg.  

 

 

 

Oplæg 2 

CIVIRK  

Civirk (Center for innovation og virk-

somhedskontakt) er et samarbejde mel-

lem otte Aarhus stx-gymnasier om at 

koordinere innovationsprojekter og 

virksomhedskontakter med særlig fokus 

på karrierelæring. Samarbejdets funda-

ment handler om virksomheder og kul-

turinstitutioner, som indgår forpligtende 

længerevarende samarbejder med lærere 

og gymnasier om forløb og kurser. Ci-

virks repræsentantskab består af otte 

Aarhusrektorer, en styregruppe på tre 

uddannelsesledere og en daglig leder. 

Læs mere på www.civirk.dk 

 

 

Oplæg 3 

Herning HF og VUC er midtvejs i regi-

onsprojektet ”Mind the Gap”, hvor flere 

midtjyske gymnasiale uddannelser er gået 

sammen for at styrke deres karrierelæ-

ringsindsats. Formålet med projektet er 

at udvikle undervisernes indsigt i karrie-

relæring samt elevernes valgkompetencer. 

Der udvikles konkrete didaktiske redska-

ber til det pædagogiske arbejde med 

karrierelæring. I dette oplæg vil Susanne 

Rasmussen fortælle om Herning HF og 

VUC’s erfaringer.  

15:00 – 

15:15 

Læringskonsulenterne 

Opsamling og evaluering 

Læringskonsulenterne 

Opsamling og evaluering 
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