
Strategi for for vejledningsindsats

Vejledningen foregår på flere planer:

a) Den personlige vejledning – der er af en livsanskuelsesmæssig karakter, - foregår i formelle 
som i uformelle rum. 
I et læringsmiljø som vores, møder man sin “vejleder” i spisesalen, i foyeren, til undervisning, 
i pejsestuen om aftenen eller måske til morgensamlingen hver morgen. Elev som lærer får 
derfor mulighed for personlige samtaler, hvis der er brug for det. Om aftenen og i weekender 
står der endvidere altid en vagtlærer til rådighed for elever, hvis man har brug for en god 
samtale.

b) Den uddannelsesmæssige vejledning. En vejledning, der drejer sig om studievalg og 
uddannelsesplaner.
Vi gør det sådan her:
- Gerne 3-5 særlige dage
- Besøg på uddannelsessteder, fx. åbent hus og lignende arrangementer for videregående 
uddannelser, hvor eleverne kan få et overblik i forhold til deres uddannelsesvalg blandt 
forskellige uddannelsesinstitutioner
- Invitation af tidligere elever, der orienterer om deres studievalg
- Invitation af eksterne og relevante personer, der fortæller om deres uddannelsesvalg.
- Udviklingssamtale. Alle elever mødes med en lærer, hvor man i samtalen kort får beskrevet, 
hvor eleven står, og dermed får afdækket elevens behov for vejledning.

Udover ovennævnte arrangementer – indlægger vi hele året vejledningsaftener – invitation 
af studerende fra forskellige studieretninger, som eleverne har ønsket at høre mere om. 
Vejledningsaften kan også udgøres af personlige og afklarende samtaler med vagtlæreren 
som del af det uformelle samvær i løbet af dagen, morgensamlingerne kan ligeledes tjene til 
dette formål. 

c) Få styr på dit liv 
For de elever, der ønsker mere vejledning, så tilbyder vi fx faget: ”Få styr på dit liv,” der netop 
beskæftiger sig med de emner og problemstillinger, den enkelte elev måtte stå i aktuelt eller i 
fremtiden. Her har man både emner af social, personlig og uddannelsesmæssig karakter. 
Eleverne har selv stor indflydelse på faget, så emnerne stemmer overens med deres behov. 
Faget indebærer også personlighedstests. Jf. fagbeskrivelsen

d)Kulturaftener – som en del af modenhed/dannelse
Endelig kan der fx afholdes de såkaldte kulturaftener, hvor typisk to elever holder en 
aftensamling om et emne, der har særlig interesse og vigtighed for dem. Det hjælper 
eleverne og styrker dem i deres selvtillid og i deres tro på, at de godt kan stå frem i en 
forsamling og tale. Flere elever har desuden benyttet sig af denne aften til at præsentere et 
personligt emne. Læs mere under fagbeskrivelser - kulturaftener


