
 

Redskabsskuret 
 
 

 
Om efterskolernes integrerede 
vejledning 
 
Vejledning i samspil, -forskningsprojekt om 
efterskolernes vejledning 
 
Efterskolernes syn på vejledning. I tekst og 
tegning 
 
Metode til integreret vejledning i praksis  
 
7 eksempler på integreret vejledning i 
praksis 
 
Refleksion over efterskolens vejledning, - 
et evalueringsredskab  
 
Muligheder for karrierelæring/integreret 
vejledning -om eksperimenterede 
brobygning) 
 
 

Rammer for vejledning -det 
formelle  
 

Årsplaner og deadlines 
 
Indholdsplan 
 
Arbejds”tid” 
 
Uddannelse- og job undervisning 
 
Love- og bekendtgørelser 
 
Tilbagemeldingspligt til elevens 
hjemkommune 
 
It-programmer 
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Hjælp i dagligdagen 
 

Facebookgruppen for vejledere 
(750 er pt. med i gruppen) For at blive 
lukket ind i denne lukkede gruppe skal du 
sende en mail til Vejledningskonsulent Lis 
Brok-Jørgensen på lbj@efterskolerne.dk 
 
Dit lokale Vejledernetværk, som mødes i 
løbet af året 
 
Få råd og vejledning hos 
Efterskoleforeningens 
vejledningskonsulent, Lis Brok-Jørgensen  
Skriv en mail lbj@efterskolerne.dk eller ring 
på 3317 9764 
 
Efterskoleforeningens hjemmeside om 
efterskolevejledning/uddannelsesvejledni
ng  
 
Uddannelsesguiden. ug.dk. Børne- og 
Undervisningsministeriets side om alle 
uddannelser 
 
Vejledning om samarbejdet mellem den 
kommunale vejledning (KUI) og 
efterskolerne 
-Roller og ansvar 
 
Nyhedsbreve fra Efterskoleforeningens 
vejledningskonsulent 
 
Diplom-opgaver fra efterskolevejledere. 
Temafordybelse 
 
Inspirationsfilm -fra efterskolevejleder til 
efterskolevejleder 
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Podcast-serie: Samtaler om uddannelse 
mellem elever, vejledere, undervisere mv. 
Henvender sig både til elever og forældre 
 
Uddannelse/kurser og konference for 
efterskolevejledere 
 
Diplomuddannelsen i Vejledning -DUEK  
(udbydes på professionshøjskolerne) 
 
Vejlederkonferencen 
Efterskoleforeningens todages 
konference, som ligger medio september 
 
 

Viden om optagelse til 
ungdomsuddannelserne og 10. 
klasse 
 

Optagelse til ungdomsuddannelserne og 
10. klasse 
 
Proces når man anbefaler en elev 
FGU/STU  
(den forberedende grunduddannelse og 
særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 
 
Forstå og videregive oplysning om 
adgangskrav til ungdomsuddannelserne 
til elever og forældre 
 
Studievalgsportfolio og 
afrapporteringsskema  
 
Optagelse.dk og følsomme oplysninger 
 
Om støtte i ungdomsuddannelserne 
 
Statistik om søgning til 
ungdomsuddannelser. Find din egen 
skoles statistik 
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For alle vejledere i hele landet 
 

Danmarks Vejlederforening  
Faglig forening for alle vejledere.  
Lis Brok-Jørgensen, vejledningskonsulent i 
Efterskoleforeningen og Sandra Hein fra 
Levring Efterskole er 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vejlederforum  
Fagligt magasin og portal, hvor man kan 
orientere sig målrettet om vejledning, 
uddannelse og beskæftigelse.  

https://www.vejlederen.org/j/
https://www.vejlederforum.dk/Forside.1431.aspx

