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Program

• Kort om vejledning i Danmark
• Historie og baggrund for eVejledning
• eVejlederne – hvem er vi?
• Hvem vejleder vi?
• Hvordan arbejder vi?

– Platform, fællesbank af viden, intern chat
– Kommunikation og metoder
– Opkvalificering, sparring og supervision
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Elever i Grundskolen

Unge under 25 år, uden 
afsluttet gymnasium eller
erhvervsuddannelse

Unge, i overgangen mellem 
ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse

Unge og voksne med 
afsluttet
ungdomsuddannelse, som 
ønsker en videregående 
uddannelse eller 
voksenuddannelse

Arbejdsløse personer og 
personer i jobskifte

Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Studievalg

Jobcentre

eVejledning

Alle 
målgrupper



Politisk baggrund for eVejledning og 

UddannelsesGuiden

• 2004: Folketinget vedtager Vejledningsloven og etablerer 
UddannelsesGuiden og to nye vejledningscentre.

• UddannelsesGuiden bliver drevet af et privat firma

• 2010: Folketinget vedtager Ungepakke 2:

– Målet er at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

– eVejledning bliver etableret for at nå målet

• 2011: eVejledning åbner d. 3. januar

• 2014: UddannelsesGuiden bliver hjemtaget til Undervisningsministeriet og 
siden fungerer den i tæt samarbejde med eVejledning
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Formålet med eVejledning

• At frigøre ressourcer i andre vejledningsordninger, så de kan fokusere på 
unge mennesker med særligt behov for vejledningshjælp

• At hjælpe unge menneskere og deres forældre med at blive klar til at 
kunne træffe et valg om uddannelse og karriere

• At være med til at kunne nå målet om at 95% af en ungdomsårgang får en 
afsluttet ungdomsuddannelse

• Fra efteråret 2018: At være et samlende vejledningstilbud for alle voksne, 
der brug for vejledning om uddannelse og karriere
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Vejledningskanaler
• Telefon

• Chat

• e-mail 

• Facebook 

– UddannelsesGuiden

– ForældreGuiden

• Live-oplæg

• Live-chat

• Twitter 
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eVejlednings organisation

• eVejledning er en del af Undervisningsministeriet

• 27 uddannede vejledere:

– 13 fuldtidsvejledere, som har base i København og Aarhus

– 14 deltidsvejledere, som også arbejder i forskellige 
vejledningsordninger, og som arbejder hjemmefra over 
hele landet

• Fælles dage med videndeling, månedlig supervision i faste 
grupper

• Åbningstider fra 9-21 på hverdage og 12-16 i weekenderne

– Vagthold: Vagtformand, Facebookvært, intern chat, 
baggrundsviden
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Hvor mange og hvem

• 60% kvinder og pige

• 38% mænd og drenge

• 2% ubekendte

• 24% er unge, op til 16 år

• 33% er unge, der er 17 og ældre

• 5% er forældre, der søger information om deres barns uddannelse

• 34% er voksne

• 4 % er professionelle brugere
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Henvendelser i 2017

Q1-Q4 2017

antal procentdel

Telefon 35.252 45%

Chat 33.141 43%

Mail 9.320 12%

Total (individuelle vejledninger) 77.713

Digitale oplæg 725

Livechat 8.471

Total (webinar) 9.196

Total 86.909
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eGuidance
- tilgængelighed

Procent af kontakter besvaret 2017

Chat 82%

Telefon 78%

I alt 80%
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Vejledningernes varighed 2017

Chat 13:20 min

Telefon 6:21 min



Brugerevalueringer i eVejledning i 2017

Scale
Antal Svar Score

1 2 3 5

Telefon 3% 2% 4% 13% 78% 11.606 4,6

Chat 7% 3% 6% 15% 69% 3.412 4,4

Total 4% 2% 4% 14% 76% 15.018 4,6
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Sociale medier

• Facebook/UddannelsesGuiden: 17.272 følgere

• Facebook/ForældreGuiden: 13.376 følgere

• Annonceringer, kommentarer, tags, private beskeder

• Twitter: 413 følgere: Institutioner og professionelle
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Rammen om digital vejledning

• Vi vinker farvel til den stereotype vejlederrolle

• Det er de vejledningssøgende, der kontakter eVejledning

– Når de har behov

– Fra deres eget hjem eller andet sted, på et tidspunkt, der passer dem

– Med et delt ansvar for kommunikationen og samtalens flow 

– Med muligheden og retten til at afslutte dialogen, når det passer dem
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Hvad tilbyder eVejledning?
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• Vi giver brugerne information om uddannelse, optagelse mm

• Vi giver vejledning:
- Den vejledningssøgende søger hjælp til at finde den rette uddannelse og 
karriere: valg og omvalg
- Vejlederen støtter og understøtter valgprocessen
- Vejlederen identifikerer barrierer for at vælge og hjælper den 
vejledningssøgende med at overkomme dem en for en 
- Vejledningsprocessen er støttet i vores kommunikationsmodel: 4K og 
vores Karrierelæringsmodel.



Karrierelæring og -valg i evejledning

Vi kombinerer to modeller: 

• 4K-modellen: en model for at strukturere kommunikationen med 
vejledningssøgende

• Karrierelæringsmodellen: en struktur for at samle, analysere, syntetisere 
og organisere information om uddannelse og jobmuligheder til brug for at 
vælge karriere og uddannelsesvej
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4K kommunikationsmodel

• 4K består af 4 trin til at understøtte en vejledning: Kontact, Kontrakt, 
Kommunikation, Konklusion.

• Modellen har en værktøjskasse med forslag til og eksempler på spørgsmål 
og relevante formuleringer. 

• Ikke en vejledningsmetode, men en struktur på vejledningens forløb
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Karrierelæring
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Karrierelæringsmodel: en struktur for at samle, analysere, syntetisere og 
organisere information om uddannelse og jobmuligheder til brug for at vælge 
karriere og uddannelsesvej.



29. maj 2018 19


