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Evaluering af vejledning om valg af  
uddannelse og erhverv 

Denne rapport fremlægger resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse foretaget som en del af 
EVA’s evaluering af vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Spørgeskemaundersøgelsen er 
foretaget blandt Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.  
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om valg af ungdomsuddannelse og er forankret i 
46 kommunale centre. Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse og er forankret i 
syv regionale centre under Undervisningsministeriet.   
 
Formålet med den samlede evaluering af vejledning om valg af uddannelse og erhverv er at vur-
dere i hvilket omfang vejledningsindsatsen lever op til de nationale mål. I den forbindelse vil eva-
lueringen også vurdere de organisatoriske rammer for vejledningsindsatsen, herunder samarbej-
det mellem vejledningsenheder og uddannelsesinstitutioner og mellem vejledningsenheder og 
erhvervsliv. 

 
Formål 
Formålet med denne undersøgelse er at belyse evalueringens tema på samtlige vejledningscentre. 
Undersøgelsen belyser en række organisatoriske forhold, herunder centrenes personale og perso-
nalets baggrund, organisering af vejledningen, forskellige samarbejder og centrenes dæknings-
område, både i forhold til institutioner og i forhold til de unge.  
 
Undersøgelsen udgør en mindre del af det samlede dokumentationsmateriale som evalueringen 
bygger på. Det samlede dokumentationsmateriale er både af kvalitativ og kvantitativ art. For en 
nærmere beskrivelse af dokumentationsmaterialet henvises til evalueringsrapporten Evaluering af 
vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 

 
Metode 
Denne spørgeskemaundersøgelse er gennemført som postal undersøgelse i perioden maj til juni 
2006, og er foretaget blandt lederne på samtlige UU-centre og samtlige studievalgscentre. Un-
dersøgelsen er gennemført med to forskellige spørgeskemaer, et til UU-centrene og et til studie-
valgscentrene. Nærværende rapport falder tilsvarende i to dele som præsenterer resultaterne fra 
henholdsvis UU-centrene og studievalgscentrene. 
 
Spørgeskemaerne er blevet til i flere faser. Første fase tog udgangspunkt i projektgruppens desk 
research og havde eksplorativ karakter og indeholdt interview med vejledere og ledelse fra hen-
holdsvis et UU-center og et studievalgscenter. Interviewene fokuserede på temaer og problemstil-
linger der kunne være relevante at inddrage dels i denne undersøgelse, dels i selvevalueringerne 
blandt de udvalgte vejledningscentre. Spørgeskemaerne blev dernæst behandlet af evaluerings-
gruppen der har det faglige ansvar for evalueringen. 
 
På den baggrund blev der efterfølgende gennemført en pilottest blandt to UU-centre og et stu-
dievalgscenter. Spørgeskemaerne blev sendt postalt til ledelsen for de pågældende centre der en-
ten gav kommentarer skriftligt eller telefonisk. Efterfølgende blev kommentarerne indarbejdet, og 
nogle svarkategorier blev valideret igen gennem kontakt til et UU-center og et studievalgscenter.  
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Undersøgelsens svarprocent er 100 % for studievalgscentrene. Blandt de 46 adspurgte UU-centre 
har 44 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en deltagelse på 96 %. EVA vurderer at svarprocen-
ten er særdeles tilfredsstillende, både for UU-centrene og studievalgscentrene. 
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Resultater fra UU-centrene 

I det følgende kommenteres resultaterne fra UU-centrenes besvarelser. Spørgeskemaets spørgs-
mål vedrører følgende temaer som kommenteres i samme rækkefølge i analysen:  
 
• Kommunalt samarbejde og tilkøb 
• Antal ansatte på centrene 
• Centrenes ressourcefordeling 
• Vejledernes erfaring og uddannelse 
• Dækningsområder og vejledningssøgende i 2005 

 
 
Centrenes organisering 
I det følgende behandles centrenes organisering, herunder kommunale samarbejdsaftaler, antal 
ansatte på centrene samt ressourcefordeling. 

Kommunalt samarbejde og tilkøb 
Tabel 1 viser hvilken type kommunalt samarbejde UU-centrene har indgået i forbindelse med va-
retagelse af deres vejledningsopgaver. 

Tabel 1 
 Antal 

 
Andel 

 
§60-samarbejde 8 18 % 
En kommune fungerer 
som driftskommune 19 43 % 

Alle kommuner har 
indgået én fælles sam-
arbejdsaftale 

16 36 % 

Andet samarbejde 1 2 % 
Total  100 % 

N=44 
 
Det fremgår af tabel 1at 18 % af de 44 centre indgår i et §60-samarbejde, som er et kommunalt 
fællesskab med et uafhængigt styreorgan. 43 % af centrene har en aftale om at en af de kom-
muner centeret dækker, er driftskommune.  36 % af centrene har indgået en aftale hvor alle 
kommuner er med i den fælles samarbejdsaftale. 2 % af centrene har indgået andre slags aftaler. 
 
Tabel 2 viser om hvor mange centre der har angivet at de kommuner de dækker, har benyttet 
differentieret tilkøb af vejledning i 2005. 

Tabel 2 
 Antal centre 

 
Andel 

 
Kommunerne har benyttet til-
køb 16 37 % 

Kommunerne har ikke benyttet 
tilkøb 27 63 % 

Total  100 % 

N=43 
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Tabel 2 viser at det for 37 % af centrenes vedkommende har været tilfældet at de kommuner de 
dækker har benyttet sig af differentieret tilkøb af vejledning. For 63 % af centrene har dette ikke 
været tilfældet.  

 
Antal ansatte på centrene 
Tabel 3 viser hvor mange ansatte der er på UU-centrene, mens tabel 4 og tabel 5 viser fordelin-
gen af ledere, vejledere og ansatte i administrationen. 

Tabel 3 

 
Gennemsnitligt 

antal 
Minimum 

  
Maksimum 

 
Hvor mange ansatte 
er der i alt på centret? 
 

28 8 96 

N=44 
 
Det fremgår at det gennemsnitlige antal ansatte på et UU-center er 28 personer. Det center der 
har flest ansatte, har 96 medarbejdere, mens det center som har færrest ansatte, har 8 medar-
bejdere.  
 
I figur 1 ses en grafisk fremstilling af fordelingen af UU-centrenes størrelse.  
 
    Figur 1 

 
Det ses i figur 1 at de fleste centre har mellem 10 og 40 ansatte, og at centre med 20-30 ansatte 
er det mest udbredte. 
 
Tabel 4 viser hvor mange ledere, vejledere og ansatte i administrationen der er på centrene. 
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Tabel 4 

 

Antal ansatte 
totalt på lands-

plan 

Gennemsnitligt 
antal per 

center 

Minimum antal 
ansatte per cen-

ter 

Maksimum antal 
ansatte per center 

 
Ledere 70 2 1 8 

Vejledere  983 23 6 76 
Ansatte i  
administrationen 110 3 0 23 

N=41 
 
I tabel 4 ses det at der set på landsplan er ansat i alt 70 ledere, 983 vejledere og 110 medarbejde-
re i administrationen.  
 
Det center der har flest ledere, har 8, mens det center der har færrest har 1 leder. Det center der 
har flest vejledere har 76, og det der har færrest har 6 vejledere.  
 
Tabel 5 viser hvor stor en andel henholdsvis ledere, vejledere og ansatte i administrationen udgør 
af det samlede antal ansatte, set i gennemsnit per center.  

Tabel 5 

 

Gennemsnitlig 
andel af 

personalet 
per center 

Minimum 
andel af 

personalet 
per center 

Maksimum 
andel af 

personalet 
per center 

Ledere 7 % 2 % 14 % 

Vejledere  86 % 68 % 94 % 
Ansatte i  
administrationen 

9 % 0 % 23 % 

Total 100 %   

 
Tabel 5 viser at vejlederne i gennemsnit udgør 86 % af det samlede antal ansatte per center, le-
derne udgør i gennemsnit 7 %, og de ansatte i administrationen udgør i gennemsnit 9% af det 
samlede antal ansatte på et center.  
 
I tabel 6 ses det hvor mange henholdsvis ledere og ansatte i administrationen der også varetager 
vejledning. 

Tabel 6 

 

Antal som også 
vejleder totalt på 

landsplan 
 

Samlet andel på 
landsplan 
som også 
vejleder 

Gennemsnitligt 
antal per center 
som også vejle-

der 

Maksimum an-
tal per center 

som også vejle-
der 

Ledere af  
UU-centre 29 41 % 1 3 

Ansatte i  
administrationen 
på UU-centre  

10 9 % 0 6 

N=43 
 
Tabel 6 viser at 41 % af lederne også varetager vejledning. Nærmere analyse af data viser at det 
især er på de større vejledningscentre at lederne også varetager vejledning. 
 
Det samlede antal ansatte i administrationen på landsplan er 110 personer. Udregnet på lands-
plan varetager 9 % af de ansatte i administrationen også vejledning. Nærmere analyse viser at 
det center der har flest ansatte i administrationen, har 23, mens det center som har færrest an-
satte i administrationen, ingen ansatte har, der udelukkende varetager denne funktion. 
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Centrenes ressourcefordeling 
Tabel 7 viser hvor mange vejledere der er ansat på henholdsvis fuldtid og deltid.  

Tabel 7 

 

Samlet andel 
på landsplan 

 
 

Gennem- 
snitlig 

andel per 
center 

Minimum 
antal per 

center 
 

Maksimum 
antal per 

center 
 

Gennem-
snitligt 

antal per 
center 

Vejledere ansat til 37 timer 
om ugen  

44 % 46 % 1 57 11 

Vejledere ansat til 25-36 ti-
mer om ugen  

15 % 16 % 0 15 3 

Vejledere ansat til 20-24 ti-
mer om ugen  

12 % 12 % 0 13 3 

Vejledere ansat til 10-19 ti-
mer om ugen  

24 % 23 % 0 46 5 

Vejledere ansat til mindre 
end 10 timer om ugen  5 % 3 % 0 14 1 

Total 100 %     

N=44 
 
Det fremgår af tabel 7 at 44 % af det samlede antal UU-vejledere på landsplan er fuldtidsansatte, 
15 % er ansat til 25-36 timer om ugen, 12 % er ansat til 20-24 timer om ugen, 24 % er ansat til 
at arbejde 10-19 timer om ugen, og 5 % er ansat til mindre end 10 timer om ugen.  
 
Der er i gennemsnit ansat 11 fuldtidsansatte vejledere per center, og det center der har færrest 
fuldtidsansatte, har 1, mens det center der har flest fuldtidsansatte, har 57. 
 

I tabel 8 ses det hvilken type aktiviteter centrene allokerede deres vejledningsressourcer til i 2005.  

Tabel 8 

 

Gennemsnitlig 
andel per cen-

ter 

Minimum 
andel per 

center 

Maksimum 
andel per-

center 
Individuel vejledning 57 % 25 % 79 % 
Gruppevejledning og kollektive 
arrangementer 15 % 5 % 40 % 

Internt og eksternt samarbejde 15 % 5 % 33 % 
Faglig ajourføring og kompeten-
ceudvikling 13 % 2 % 41 % 

Total 100 %   

N = 43 
 
Det ses af tabellen at UU-centrene i gennemsnit har afsat 57 % af deres ressourcer til vejledning 
til individuel vejledning, 15 % til gruppevejledning og kollektive arrangementer, 15 % til internt 
og eksternt samarbejde og koordinering og 13 % til faglig ajourføring og kompetenceudvikling. 
Tabellen viser desuden at det center som i 2005 tildelte individuel vejledning forholdsmæssigt 
flest ressourcer, afsatte 79% hertil, mens det center som tildelte området forholdsmæssigt fær-
rest ressourcer, afsatte 25% af ressourcerne til individuel vejledning. 

Vejledernes erfaring og uddannelse 
Tabel 9 viser hvor mange vejledere der har tidligere erfaring fra andre vejledningsområder. 
 
Tabel 9 
Hvor mange vejledere 
har tidligere erfaring 
med: 

Samlet andel set på 
landsplan 

(ud af 983 i alt) 

Gennemsnitligt antal 
vejledere pr center 

Minimum antal per 
center 

 

Maksimum antal per 
center 

 

Skolevejledning 70 % 16 4 47 

Ungdomsvejledning 19 % 4 0 16 
Vejledning ved en ung-
domsuddannelse 

4 % 1 0 11 

fortsættes næste side …
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… fortsat fra forrige side 
Hvor mange vejledere 
har tidligere erfaring 
med: 

Samlet andel set på 
landsplan 

(ud af 983 i alt) 

Gennemsnitligt antal 
vejledere pr center 

 

Minimum antal per 
center 

 

Maksimum antal per 
center 

Specialvejledning 9 % 2 0 10 

Anden vejledning 7 % 1 0 9 
Ingen tidligere erfaring 
med vejledning 3 % 1 0 5 

N=44 
 
Det fremgår af tabel 9 at 70 % af vejlederne har erfaring med skolevejledning, 19 % med ung-
domsvejledning, 4 % med vejledning ved ungdomsuddannelser, 9% med specialvejledning, 7 % 
med anden vejledning og 3 % har ingen tidligere erfaring med vejledning. 
 
Det ses desuden i tabel 9 at alle centre uanset størrelse har ansat mindst 4 vejledere med erfaring 
fra skolevejledning. 
 
Tabel 10 viser hvor mange vejledere der har undervisningserfaring. 

Tabel 10 
 Samlet andel set på  

landsplan 
(ud af 983 i alt) 

Gennemsnitligt 
antal vejledere 

pr center 

Minimum 
antal per 

center 

Maksimum 
antal per cen-

ter 
Vejledere der har under-
visningserfaring 

92 % 21 5 74 

 
Det ses af tabel 10 at 92 % af vejlederne samlet set på landsplan har undervisningserfaring. Og 
det ses desuden at alle centre uanset størrelse har ansat mindst 5 vejledere med undervisningser-
faring. 
 
Tabel 11 viser hvor mange vejledere per center der har bestået eller er i gang med uddannelses- 
og erhvervsvejlederuddannelsen ved et CVU. Tabellen viser derudover hvor mange der har anden 
vejlederuddannelse. 

Tabel 11 

 

Samlet andel på 
landsplan 

Gennemsnit-
ligt antal vejle-
dere per cen-

ter 

Minimum 
antal 

Maksi-
mum 
antal 

Har bestået hele uddannelses- og erhvervsvejle-
deruddannelsen og har også anden vejlederud-
dannelse 

6 % 2 0 18 

Har bestået hele uddannelses- og erhvervsvejle-
deruddannelsen og har ikke anden vejlederud-
dannelse 

10 % 2 0 27 

Er i gang med uddannelses- og erhvervsvejleder-
uddannelsen og har også anden vejlederuddan-
nelse 

10 % 2 0 36 

Er i gang med uddannelses- og erhvervsvejleder-
uddannelsen og har ikke anden vejlederuddan-
nelse 

6 % 1 0 9 

Er ikke i gang med uddannelses- og erhvervsvej-
lederuddannelsen men har anden vejlederuddan-
nelse 

62 % 15 0 50 

Er ikke i gang med uddannelses- og erhvervsvej-
lederuddannelsen og har ikke anden vejlederud-
dannelse 

4 % 1 0 7 

Total 100 %    

N=44 
 
Tabel 11 viser at 6 % af vejlederne samlet set har bestået uddannelses- og erhvervsvejlederud-
dannelsen ved et CVU og samtidig har en anden vejlederuddannelse, mens 10 % har bestået den 
og ikke har anden vejlederuddannelse.  
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Det ses endvidere at 62 % af vejlederne ikke er i gang med Uddannelses- og erhvervsvejlederud-
dannelsen, men har anden vejlederuddannelse.  
 
Tabellen viser desuden at det center der har flest vejledere ansat, som har bestået hele Uddannel-
ses- og erhvervsvejlederuddannelsen og også har anden vejlederuddannelse, har 18 vejledere 
med denne uddannelsesbaggrund. Det center som har flest vejledere ansat helt uden vejlederud-
dannelse har 7.  
 
Figur 2 viser en grafisk fremstilling af spredningen i antallet af vejledere per center som har be-
stået hele studie- og erhvervsvejlederuddannelsen (CVU). Der skelnes i figur 2 ikke mellem dem 
der har og ikke har anden vejlederuddannelse ud over studie- og erhvervsvejlederuddannelsen. 
 

 
Figur 2 viser at det mest udbredte er at centrene svarer at 0, 1 eller 2 vejledere har bestået hele 
studie- og erhvervsvejlederuddannelsen. 
 
I øvrigt viser nærmere analyse af data, at det gælder for syv centre at en tredjedel af vejlederne 
eller mere har bestået hele uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.  
 
Nærmere analyse af data viser også, at det gælder for fem centre at en tredjedel af vejlederne 
eller mere er i gang med uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen. 

Dækningsområde og vejledningssøgende i 2005  
I det følgende behandles centrenes dækningsområder samt antallet af vejledningssøgende i Af 
tabel 12 fremgår det hvor mange skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner der er i centrenes 
dækningsområde.  
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Tabel 12 
 

N=43 
 
Tabel 12 viser at centrene gennemsnitligt dækker 34 folkeskoler, samt 2 til 4 øvrige grundskoler 
og 3 socialpædagogiske opholdssteder. Det center der dækker flest folkeskoler, har 91, og det 
center der dækker færrest, har 8. Desuden ses det at ikke alle centre yder vejledning til øvrige 
grundskoler og socialpædagogiske opholdssteder.  
 
Tabel 13 viser hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner der findes i centrenes dækningsom-
råder. 

Tabel 13 

 Gennemsnit 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner findes der i je-
res dækningsområde? 

7 2 23 

Hvor mange yder I vejledning til? 
 

5 0 23 

Hvor mange har I skriftlige samarbejdsaftaler med? 
 6 0 23 

N=43 
 
Det fremgår af tabel 13 at der I gennemsnit findes 7 ungdomsuddannelsesinstitutioner i centre-
nes dækningsområde. Det center der dækker flest, har 23, mens det der dækker færrest, har 2 
ungdomsuddannelsesinstitutioner.  
 

 Gennemsnit 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Hvor mange kommunale folkeskoler findes der i 
jeres dækningsområde? 

34 8 91 

Hvor mange friskoler og privatskoler yder I vejled-
ning til? 

2 0 19 

Hvor mange efterskoler, husholdnings.- og håndar-
bejdsskoler yder I vejledning til? 

0 0 5 

Hvor mange ungdomsskoler yder I vejledning til? 2 0 10 

Hvor mange specialskoler yder I vejledning til? 4 0 19 

Hvor mange socialpædagogiske opholdssteder yder 
I vejledning til? 

3 0 16 
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Figur 3 viser hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner der findes i centrenes dækningsom-
råde. 

 
Af figur 3 fremgår det at det mest udbredte er at der findes 4 eller 5 ungdomsuddannelsesinstitu-
tioner i et centers dækningsområde. 
 
Figur 4 viser hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner centrene yder vejledning til. 
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Af figur 4 ses det at det mest udbredte er at centrene ikke yder vejledning til nogen ungdomsud-
dannelser i deres dækningsområde. 
 
Figur 5 viser hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner centrene har skriftlige samarbejdsaf-
taler med. 

 
Af figur 5 fremgår det at det mest udbredte er at centrene har skriftlige samarbejdsaftaler med 4 
eller 5 ungdomsuddannelsesinstitutioner i deres dækningsområde. 
 
Tabel 14 viser hvor mange skoler der i gennemsnit er per vejleder på centrene. 

Tabel 14 
 

N=39 
* Det bemærkes at centrene ikke har samme forpligtelse til at vejlede elever i de forskellige typer grundskoler, så 
tallene illustrerer kun hvor mange institutioner der findes per vejleder - og ikke hvor mange elever der faktisk bliver 
vejledt per vejleder. 
** Tallene er udregnet på baggrund af besvarelserne af spørgsmål i spørgeskemaet der vedrører antal ansatte og 
antal skoler i centrenes dækningsområde. 

 
Tabel 14 viser at 23 % af UU-centrene har en dækning af skoler på grundskoleniveau der svarer 
til 1 skole per vejleder, 57 % har 2 skoler per vejleder, 7 % har 3 skoler per vejleder, 10 % har 4 
skoler per vejleder og 3 % dvs. et enkelt center har 5 skoler per vejleder.  
 
I tabel 15 ses antallet af elever og unge i centrenes dækningsområder og den andel af elever og 
unge som er blevet vejledt i perioden august 2004 til august 2005.  

Antal grundskoler per 
vejleder* 

Antal centre 
 

Andel af det samlede antal 
UU-centre 

1 skole per vejleder 9** 23 % 

2 skoler per vejleder 22** 57 % 

3 skoler per vejleder 3** 7 % 

4 skoler per vejleder 4** 10 % 

5 skoler per vejleder 1** 3 % 

Total  100 % 

 
Figur 5 
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Tabel 15 

 

Gennem-
snit 

Minimum 
antal 

Maksimum 
antal 

 

Andel per 
gruppe  

Hvor mange elever i 6.-8.klasse findes 
der i jeres dækningsområde*?  

3.925** 649 11.072 100 % 

Hvor mange elever i 6.-8. klasse vejledte 
I fra aug. 04 til aug. 05? 

3.751** 649 11.072 96 % 

Hvor mange elever i 9.-10.klasse findes 
der i jeres dækningsområde? 

1.790** 229 8.000 100 % 

Hvor mange elever i 9.-10. klasse vej-
ledte I fra aug. 04 til aug. 05? 1.619** 229 5.944 90 % 

Hvor mange 16 til 18-årige findes der i 
jeres dækningsområde?** 4.586** 1240 10.920 100 % 

Hvor mange 16 til 18-årige vejledte I fra 
aug. 04 til aug. 05?** 1.315** 200 5.886 29 % 

Hvor mange 19 til 25-årige findes der i 
jeres dækningsområde?** 6858** 1173 50.004 100 % 

Hvor mange 19 til 25-årige unge vejled-
te I fra aug. 04 til aug. 05?** 

294** 50 1.050 4 % 

N=44 
*Dækningsområde = det område centret har ansvar for at vejlede. 
**Centrene har haft mulighed for at besvare spørgsmålene med estimerede eller præcise tal. 
***EVA er af centrene blevet gjort opmærksom på at alderskategorierne i spørgeskemaerne ikke stemte overens 
med regelgrundlaget da der stod henholdsvis 16- til 19-årige og 20- til 25-årige. Dette er efterfølgende ændret i 
kategorierne i tabel 10. Da alle centre alligevel har besvaret spørgsmålet, og mange samtidig har gjort opmærksom 
på at tallene opgøres i faste kategorier, antages det at tallene er valide, selvom kategoriernes betegnelser er rettet.   

 
Det fremgår af tabel 15 at gennemsnitligt 96 % af eleverne i 6.-8. klasse er blevet vejledt, 90 % 
af eleverne i 9.-10. klasse, 29 % af de 16- til 18-årige og 4 % af de 19- til 25-årige. 
 

Henvendelser vedrørende afbrudt ungdomsuddannelse 
Tabel 16 viser om UU-centrene fra august 2004 til august 2005 blev kontaktet af ungdomsud-
dannelsesinstitutioner angående unge der stod i risiko for at afbryde deres ungdomsuddannelse. 

Tabel 16 
 

N=33 
 
Tabel 16 viser at 94 % af centrene blev kontaktet vedrørende unge som stod i risiko for at afbry-
de deres ungdomsuddannelse. Dog har ti centre ikke besvaret dette spørgsmål. 
 
Tabel 17 viser om UU-centrene i perioden august 2004 til august 2005 blev kontaktet af ung-
domsuddannelsesinstitutioner angående unge der havde afbrudt deres ungdomsuddannelse 

Tabel 17 
 Antal centre 

 
Andel 

 
ja 34 100 % 
nej 0 0 % 
Total  100 % 

N=34 
 
Tabel 17 viser at 100 % af centrene blev kontaktet vedrørende unge som havde afbrudt deres 
ungdomsuddannelse. Dog har ti centre ikke besvaret dette spørgsmål. 

 Antal centre 
 

Andel 
 

ja 31 94 % 
nej 2 6 % 
Total  100 % 
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Resultater fra studievalgscentre 

I det følgende kommenteres resultaterne fra de syv studievalgscentres besvarelser. Mange tal er 
gjort op som absolutte tal frem for andele. 
 
Spørgeskemaets spørgsmål vedrører følgende temaer som kommenteres i samme rækkefølge i 
analysen:  
 

• Centrenes personale 
• Organisering af ressourcer til vejledning 
• Centrenes samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre aktører 

 
Centrenes personale 
Det fremgår af tabel 18 hvor mange ansatte der er på studievalgscentrene. 

Tabel 18 
 Gennemsnitligt 

antal per center 
 

Minimum 
antal  

ansatte 

Maksimum 
antal  

ansatte 
Hvor mange ansatte er I i alt på 
centret? 

11 7 17 

N=7  
 
Tabel 18 viser at det gennemsnitlige antal ansatte på et studievalgscenter er 11, og at det mind-
ste center har 7 ansatte mens det største har 17 ansatte.  
 
Tabel 19 viser hvordan de ansatte er fordelt i forskellige stillinger. 

Tabel 19 

 
Gennemsnitligt 
antal per center 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Hvor mange er ansat som lede-
re? 

1 1 2 

Hvor mange ledere varetager 
også vejledning? 

1 0 2 

Hvor mange er ansat som vejle-
dere? 

8 5 14 

Hvor mange er ansat i admini-
strationen? 

2 1 2 

Hvor mange af dem som er an-
sat i administrationen vejleder 
også? 

1 0 2 

N=7 
 
Tabel 19 viser at der i gennemsnit er ansat 8 vejledere på et center. Det center der har flest ansat-
te har 17 ansatte, heraf 14 vejledere, mens det center som har færrest har 7 ansatte, heraf 5 vej-
ledere.  
 
Centrene har alle 1 eller 2 ledere og alle 1 eller 2 ansatte i administrationen.  
 
I tabel 20 ses en opgørelse over hvor mange vejledere der er ansat på henholdsvis fuldtid og del-
tid. Data viser at der på landsplan ansat i alt 55 vejledere på studievalgscentrene. 
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Tabel 20 
 Andel af det samlede 

antal vejledere på 
landsplan 

Gennemsnitligt  
antal vejledere 

per center 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Vejledere ansat til 37 timer  69 % 5 4 9 

Vejledere ansat til 25 - 36 timer  11 % 1 0 3 

Vejledere ansat til 20 – 24  timer 2 % 0 0 1 

Vejledere ansat til 10 - 19  timer  18 % 1 0 6 
Vejlederne ansat til mindre end 10 
timer 4 % 0 0 1 

N=7 
 
Det fremgår af tabel 20 at alle centre har mellem 4 og 9 vejledere ansat på fuldtid, og at det er 
de fuldtidsansatte der udgør den største gruppe.  
 
Det ses også af tabellen at på landsplan er 69% af vejlederne ansat til 37 timer ugentligt, 11% til 
25-36 timer, 2% til 20-24 timer, 18% til 10-19 timer og 4% til mindre end 10 timer om ugen. 

 
Organisering af ressourcer til vejledning 
Af tabel 21 fremgår det hvordan studievalgscentrene allokerede deres samlede ressourcer til vej-
ledning til forskellige typer aktiviteter i 2005. 

Tabel 21 

 

Gennemsnitlig 
andel af res-

sourcer 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Individuelle vejledninger på skoler 21 % 13 % 35 % 

Individuelle vejledninger på centret 22 % 10% 34 % 

Gruppevejledning og kollektive vejledningsarrange-

menter 
19 % 14 % 25 % 

Eksternt og internt samarbejde og koordinering 19 % 9 % 32 % 

Faglig ajourføring og kompetenceudvikling 20 % 7 % 35 % 

Total 100 %   

N=7 
 
Det fremgår af tabel 21 at centrene i gennemsnit afsatte 21 % til individuel vejledning på skoler, 
22 % til individuel vejledning på centrene, 19 % til gruppevejledning og kollektive arrangemen-
ter, 19 % til samarbejde og koordinering og 20 % til faglig ajourføring og kompetenceudvikling.  
 
Det ses desuden at der samlet set blev afsat flest ressourcer til individuel vejledning. Den individu-
elle vejledning på skoler og centre udgør tilsammen 43 %.  
 
Tabel 22 viser vejledernes tidligere erfaring med vejledning ved andre institutioner og erfaring 
med undervisning.  

Tabel 22 
Hvor mange vejledere har tidligere 
erfaring med: 
 
 

Andel af det 
samlede antal 
vejledere på 
landsplan 

Gennemsnitligt 
antal vejledere 

per center 
 

Minimum 
antal vej-
ledere per 

center 

Maksimum 
antal vej-
ledere per 

center 
IVUC-vejledning 18 % 2 0 3 
Vejledning på lange videregående 
uddannelser 18 % 2 0 3 

Vejledning på ungdomsuddannelser 24 % 2 0 6 

AF-vejledning 7 % 1 0 2 

fortsættes næste side …
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… fortsat fra forrige side 
Hvor mange vejledere har tidligere 
erfaring med: 

Andel af det 
samlede antal 
vejledere på 
landsplan 

Gennemsnitligt 
antal vejledere 

per center 
 

Minimum 
antal vej-
ledere per 

center 

Maksimum 
antal vej-
ledere per 

center 

Ungdomsvejledning 2 % 0 0 1 

Skolevejledning 0 % 0 0 0 

Anden vejledning 5 % 1 0 2 

Har ingen erfaring med vejledning 22 % 2 0 5 

N=6 
 
Det fremgår af tabel 22 at 18 % af det samlede antal vejledere på landsplan har erfaring med 
vejledning på IVUC, 18 % har erfaring med vejledning ved lange videregående uddannelser,  
24 % har erfaring med vejledning ved ungdomsuddannelser, 7 % har erfaring fra AF, 2 % har 
erfaring med ungdomsvejledning, 0 % har erfaring med skolevejledning, 5 % har anden erfaring 
med vejledning og 22 % har ingen erfaring med vejledning.  
 
Tabel 23 viser hvor mange vejledere der har erfaring med undervisning. 

Tabel 23 
Hvor mange vejledere har tidlige-
re erfaring med: 
 
 
 

Andel af det 
samlede antal 
vejledere på 
landsplan 

Gennemsnitligt 
antal vejledere 
per center 
 
 

Minimum 
antal vej-
ledere per 

center 
 

Maksi-
mum an-
tal vejle-
dere per 
center 

Undervisning 51 % 5 2 7 
N=6 
 
Det fremgår af tabel 23 at 51 % af vejlederne har undervisningserfaring, og at alle centre har 
mellem 2 og 7 vejledere med undervisningserfaring. 
 
Af tabel 24 fremgår det hvor mange vejledere der har bestået uddannelses- og erhvervsvejleder-
uddannelsen ved et CVU og hvor mange der har anden vejlederuddannelse.  

Tabel 24 

 

Andel af det sam-
lede antal vejle-

dere på landsplan 

Gennem-
snitligt an-
tal vejlede-
re per cen-

ter 

Minimum 
antal per 

center 
 
 

Maksimum 
antal per 

center 
 
 

Vejledere der har bestået uddannel-
ses- og erhvervsvejlederuddannelsen 
samt anden vejlederuddannelse 

5 % 1 0 2 

Vejledere der har uddannelses- og 
erhvervsvejlederuddannelsen og ik-
ke anden vejlederuddannelse 

4 % 0 0 1 

Vejledere der er i gang med uddan-
nelses- og erhvervsvejlederuddan-
nelsen samt har anden vejlederud-
dannelse 

15 % 1 0 4 

Vejledere der er i gang med uddan-
nelses- og erhvervsvejlederuddan-
nelsen og ikke har anden vejleder-
uddannelse 

13 % 1 0 4 

Vejledere der ikke er i gang med 
uddannelses- og erhvervsvejleder-
uddannelsen men har anden vejle-
deruddannelse 

40 % 4 0 9 

Vejledere der ikke er i gang med 
uddannelses- og erhvervsvejleder-
uddannelsen og ikke har anden vej-
lederuddannelse 

16 % 2 0 4 

N=7 
 
Det fremgår af tabel 24 at henholdsvis 5 % med anden vejlederuddannelse og 4 % uden anden 
vejlederuddannelse har bestået uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.  
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I alt 28 % af det samlede antal studievalgsvejledere på landsplan er i gang med uddannelsen 
(henholdsvis 15 % og 13 %) mens i alt 56 % ikke er i gang med uddannelsen.  

 
Centrenes samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre 
aktører 
I dette afsnit behandles centrenes samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre aktører på 
området. 
 
Samarbejde med ungdomsuddannelser 
Det fremgår af tabel 25 hvor mange ungdomsuddannelsesinstitutioner studievalgscentrene sam-
arbejder med. 

Tabel 25 

 
Gennemsnitligt 

antal institutioner 
Minimum 

 
Maksimum 

 
Hvor mange gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner 
samarbejder I med? 

42 22 83 

Hvor mange af disse samarbejdsrelationer er baseret på skriftli-
ge aftaler? 

18 0 37 

Hvor mange øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner samar-
bejder I med? 

16 8 29 

Hvor mange af disse samarbejdsrelationer er baseret på skriftli-
ge aftaler? 

0 0 0 

N=7 
 
Tabel 25 viser at hvert center i gennemsnit samarbejder med 42 gymnasiale ungdomsuddannel-
sesinstitutioner, minimum 22 og maksimum 83. Heraf er der i gennemsnit skriftlige samarbejdsaf-
taler med 18 institutioner, og det ses at minimum er 0 og maksimum er 37 skriftlige samarbejds-
aftaler.  
 
Nærmere analyse af data viser at fire centre har svaret at alle samarbejdsrelationer til ungdoms-
uddannelsesinstitutioner er baseret på skriftlige aftaler, mens tre centre har svaret at ingen af de-
res samarbejdsrelationer bygger på skriftlige aftaler. 
 
Tabel 25 viser også at hvert center i gennemsnit samarbejder med 16 øvrige ungdomsuddannel-
sesinstitutioner, minimum 8 og maksimum 29. Og det fremgår at ingen af centrene har skriftlige 
samarbejdsaftaler med de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

Samarbejde med gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner 
Tabel 26 viser hvilke elementer samarbejdet mellem Studievalgcentrene og de gymnasiale uddan-
nelsesinstitutioner indeholder.  

Tabel 26 
Samarbejdsområde 
 

Antal centre der 
samarbejder herom 

Antal centre der ikke 
samarbejder herom 

Fælles møder mellem ledelserne 7 0 

Fælles møder mellem vejlederne 7 0 

Vidensudveksling om uddannelser 5 2 
Organisering af kollektive  
arrangementer 7 0 

Vidensudveksling om vejledning  
og produkter 

7 0 

Vidensudveksling om elever med  
særlige behov 

7 0 

Andet 5 2 

N=7 
 
Tabel 26 viser at alle studievalgscentre holder fælles møder med de gymnasiale uddannelser mel-
lem vejlederne og mellem lederne.  
 
Det ses også at alle centrene samarbejder med de gymnasiale uddannelser om kollektive arran-
gementer, vejledning og produkter samt elever med særlige behov.  
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Desuden viser tabellen at 5 af centrene samarbejder med de gymnasiale uddannelser om viden-
sudveksling om uddannelser. 
 
Samarbejde med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner 
Tabel 27 viser hvilke elementer centrenes samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner in-
deholder. 

Tabel 27 
Samarbejdsområde Antal centre der 

samarbejder herom 
Antal centre der ikke 
samarbejder herom 

Fælles møder mellem ledelserne 3 4 

Fælles møder mellem vejlederne 7 0 

Vidensudveksling om uddannelser 7 0 
Organisering af kollektive  
arrangementer 

6 1 

Vidensudveksling om vejledning  
og produkter 

7 0 

Vidensudveksling om elever med  
særlige behov 3 4 

Andet 5 2 

N=7 
 
Tabel 27 viser at 3 centre holder fælles ledelsesmøder med de øvrige ungdomsuddannelsesinsti-
tutioner, og at alle 7 studievalgscentre holder fælles vejledermøder med de øvrige ungdomsud-
dannelsesinstitutioner.  
 
Tabel 27 viser også at alle centre samarbejder med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner om 
udveksling af viden om uddannelser, at 6 centre samarbejder med dem om organisering af kol-
lektive arrangementer, og at alle 7 centre samarbejder med dem om vejledning og viden om vej-
ledningsprodukter.  
 
Tabellen viser desuden at 3 centre samarbejder med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner om 
elever med særlige behov. 
 
Samarbejde med AF og UU 
Tabel 28 viser hvor mange AF-centre og UU-centre studievalgscentrene samarbejder med. 

Tabel 28 

 
Gennemsnitligt 

antal institutioner 
Minimum 

 
Maksimum 

 

Hvor mange AF-centre samarbejder I med? 4 2 8 

Hvor mange UU-centre samarbejder I med? 7 3 11 

N=7 
 
Tabel 28 viser at studievalgscentrene i gennemsnit samarbejder med 4 AF-centre og 7 UU-centre.  
 
Samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner 
Af Tabel 29 fremgår det hvor mange centre der samarbejder med alle eller nogle af de lands-
dækkende videregående uddannelsesinstitutioner. 

Tabel 29 
 Samarbejder med alle   Samarbejder med nogle 

 
Antal studievalgscentre 6 1 

N=7 
 
Det fremgår af tabel 29 at 6 centre samarbejder med alle landsdækkende videregående uddan-
nelser. 
 
Tabel 30 viser hvor mange regionale/lokale institutioner for videregående uddannelse centrene 
samarbejder med. 
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Tabel 30 

 
Gennemsnitligt 

antal institutioner 
Minimum 

 
Maksimum 

 

Hvor mange regionale/lokale institutioner for videregående 

uddannelse samarbejder I med? 
25 10 45 

N=7 
 
Det fremgår af tabel 30 at centrene i gennemsnit samarbejder med 25 lokale/regionale institutio-
ner for videregående uddannelse. 


