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Reserapport Transnationellt utbyte med 
Danmark våren 2018  
 
Inom det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet, åkte 13 studie- och 
yrkesvägledare och 3 projektpersonal på studieresa för att lära sig mer om neutrala 
mötesplatser för vägledning, digital vägledning och det danska skol- och 
vägledningssystemet. Resan gick till Köpenhamn i slutet av april 2018 där 
studiebesök gjordes på eVejledning, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU),  
Nye Veje, Studievalg och KVUC.  
 

 
 
I Danmark har man undervisningsplikt mellan det att man är 6-16 år ett år i 
förskoleklass och 9 år i skola. Därefter finns möjlighet att läsa ett frivilligt 10:e år med 
exempelvis inriktning på idrott eller musik, vilket hälften av ungdomarna gör.  
Den danska motsvarigheten till gymnasium är treåriga Ungdomsuddannelser som är 
uppdelade i teoretiska program, Gymnasieale ungdomsuddannelser och 
yrkesförberedande program Erhvervsuddannelser. I åldern 15-17 år har ungdomar 
uddannelsespligt (utbildningsplikt) vilket innebär att de ska vara i utbildning, jobb 
eller annan aktivitet med utbildningsperspektiv.  

eVejledning  
Vi besökte Undervisningsministeriet i Köpenhamn för att bli inspirerade av 
eVejledning på plats. Väl där träffade vi Jannie Meedom Nielsen som är eVejleder 
och UG-redaktør. eVejledningen har funnits i Danmark sedan 2011.  
Ministeriet ligger i Köpenhamn, men servar alla invånare med digital vägledning via 
sin specifika organisation av vägledare på olika platser i hela Danmark. 
Organisationen bygger på tillgänglighet till vägledning och information för vidare 
studier och/eller arbete och med tider som passar invånares olika behov i ett modernt 
digitalt samhälle. Man har i skrivandets stund en bemanning bestående av 27 

Hela gruppen på eVejledning i Köpenhamn 
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vägledare på rullande schema. 13 av vägledarna arbetar heltid med eVejledning, 14 
arbetar deltid. Vägledarna använder en kommunikationsmodell (4 K) som stöd i 
arbetet.  
 
 

 
 
På undervisningsministeriet arbetar man med utveckling och uppföljning av den 
digitala modellen som har ett flertal varianter man kan arbeta i. Från ministeriet 
utgår också handledning av vägledare som är kopplade till e-vägledningsfunktionen. 
Dessa handledningstillfällen av vägledare sker med regelbundenhet.  
Syftet med eVejledning är att frigöra resurser för andra vägledare så att de kan 
fokusera på unga människor med särskilt behov av vägledning; att hjälpa unga 
människor (och stötta deras föräldrar) att göra väl underbyggda val; att vara med och 
bidra till målet om att 95% av en ungdomsårgång avslutar sin utbildning samt vara en 
samlande vägledningsplats för alla vuxna som behöver vägledning om utbildning och 
karriär.  
eVejledning skall möjliggöra för alla invånare i Danmark, oavsett bostadsort, att få 
vägledning med hjälp av digitala kanaler. eVejledning får också en del frågor från 
utlandet från sökande som gärna vill läsa någon utbildning i Danmark. Man har 
möjlighet att vid ett samtal få prata med vägledare på danska eller engelska. Om 
behov finns kan man ordna samtal med hjälp och stöd av tolk på andra språk.  
eVejledning har anpassat sig efter de sökandes behov och erbjuder generösa 
bemanningstider.  
• Måndag - torsdag: kl. 9 – 21  
• Fredag: kl. 9 – 16  
• Lördag - söndag: kl. 12 – 16  
 
Den sökande kan ta kontakt via telefon, chatt, e-post likväl som genom sociala 
medier. De flesta väljer att chatta och det faktum att man chattar anonymt uppskattas 
i hög grad av de vägledningssökande. E-post används mest för information och de 
som väljer vägledning via telefon är oftast föräldrar till ungdomar som ska göra ett 
utbildningsval. Varje samtal utvärderas utifrån vägledarens uppfattning om vem det 

Jannie Meedom Nielsen, eVejleder och UG-
redaktör.  
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Jørgen Christensen, 
Udviklingskonsulent på UU i 
Köpenhamn.  

är som tar kontakt likväl som om samtalet till största del har innehållit information 
eller vägledning.  
Inför vissa specifika frågor anordnas så kallade "live-uplaeg" som innebär att 
vägledaren startar igång en webbsändning dit man kan ansluta och ställa frågor via 
en live-chatt. Här, liksom på Facebook, ser man att de som ansluter hjälper varandra. 
Det sker så kallad co-careering.  
På ingångssidan för eVejledning har man kopplat en rad olika funktioner av ren 
informationskaraktär. Man har FAQ, Livechat, Mit UG, Vaerketöjer för årskurs 8 och 
9, Min skoleinsats, Mina styrkor, Mina jobförslag. Alla dessa utgör exempel på 
strukturer som den sökande kan aktivera och ta ansvar för. Ingångssidan anpassar 
sitt innehåll beroende på vilken tid på året det är och med olika teman som är 
aktuella och informativa för den sökande.  
Man har i eVejledningens struktur byggt in support vid eventuellt tekniskt strul och 
har utarbetade strategier för hur man hanterar detta. Man har en "callback"-funktion 
aktiverad som kopplas in vid hög belastning. eVejledning kräver att vägledaren är 
bekväm med de digitala verktyg som används.  
Vad är då speciellt med den digitala vägledningen jämfört med face-to-face? Här 
menar Jannie att det är symmetrin i samtalet som är annorlunda. Vid face-to-face 
sker den i vägledarens domän och detta innebär alltid ett maktförhållande. Detta 
maktförhållande upphör vid digital vägledning där den vägledningssökande 
bestämmer tid och plats likväl som att anonymitet erbjuds på många olika vis.  
eVejledning erbjuder således en flexibilitet som inte går att få till på traditionellt sätt. 
 

UU Ungdommens udannelsevejledning 
Vi besökte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Köpenhamn, ett kommunalt 
center för vägledning som täcker Köpenhamnsområdet, vilka har i uppgift är att ge 
vägledning till ungdomar i grundskolan och andra under 25 år som inte redan går en 
gymnasieutbildning. Fokus är på övergången från obligatorisk skola till mer 
utbildning eller arbete.  Det finns ett femtiotal UU-center i övriga Danmark.  
Vägledningscentret är en del av barn- och ungdomsförvaltningen i Köpenhamn men 
är också kopplat till integrationsförvaltningen och socialförvaltningen.  
Vi träffade Jørgen Christensen, Udviklingskonsulent, på UU-centret på Korsgade i 
Köpenhamn.  
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Verksamheten ger vägledning till elever vid övergången från grundskola till 
ungdomsutbildning. I Danmark har man undervisningsplikt till och med åk 9 men 51 
% läser ett frivilligt 10:e år innan de fortsätter på en Ungdomsutbildning 
(motsvarande svenskt gymnasium). UU vänder sig till ungdomar under 25 år som 
inte har fullgjort ungdomsutbildning, redan går på en ungdomsutbildning, eller ej fått 
en anställning om minst 30 timmar i veckan.   
Målgrupperna är bestämda utifrån politikens mål och innefattar alla mellan 15-17år 
som har utbildningsplikt då målet är att alla unga ska vara i utbildning eller i 
aktivitet. Alla mellan 18-30 år har målet att vara i utbildning eller annan aktivitet.  
Detta genomförs genom den målgruppen som UU har i praktiken, vilka de ska arbeta 
fokuserat mot. Vägledning i grundskolan ges till de som är omfattade av 
undervisningsplikten, 8:e-10:e klass/13-15 år. Vägledning av unga mellan 15-17 år 
som är omfattade av utbildningsplikten. Vägledning av unga mellan 18-24 år, mot 
särskilt utsatta unga/riskgrupper ex funktionsnedsättning vilka är omfattade av 
utbildningsföreläggande. Detta görs i samarbete med Jobcenter och eVejledningen i 
Köpenhamn. 
Gemensamma målet för de olika grupperna att stärka yrkesmässiga, sociala och 
individuella kompetenser samt ungdomarnas medvetenhet - förbereda, motivera och 
klargöra ungdomsutbildning. 
 
De olika målgrupperna erbjuds olika aktiviteter men man kan säga att vägledning ges 
vid övergångar mellan stadierna och om du faller ur systemet. Vägledaren har ansvar 
för 2-4 skolor beroende på elevantal. Alla barn och unga upp till 9:e klass (16 år) som 
är i undervisningsplikt får kollektiv vägledning i 7:e-10:e klass. Här ges en 
introduktion till eVejledning.  
Inför ansökningen till Ungdomsuddannelse görs en UPV – 
Uddannelsesparathedsvurdering där en helhetsbedömning av elevens 
förutsättningar att gå vidare görs. I bedömningen ser man över både betyg och 
ämnesmässiga kunskaper; personliga förutsättningar såsom motivation och 
självständighet och sociala förutsättningar.  
Cirka 20% av eleverna bedöms som ikke uddannelseparate och dessa elever får 
tillgång till extra vägledningsinsatser i form av individuella vägledningssamtal och 
vägledningsaktiviteter från UU. 
De 80 % som klarar provet i 8:e klass nekas i första hand individuella samtal. Unga 
med särskilda behov läser övergångskurser för att kunna starta utbildning eller 
arbete, detta kan kombineras med praktik. Vägledaren ansvarar för detta och har då 
ansvar för 20-25 personer. Vägledarna har uppdrag likt vårt aktivitetsansvar, att hitta 
personer upp till 24 år och se vad de är i för aktivitet. Här samarbetar de med 
socialtjänsten, polisen, arbetsförmedlingen m.m. Alternativ som kan erbjudas för 
dessa personer är förberedande program för vidare utbildning, Nye Veje, 
Produktionsskola m.m. De arbetar mycket med val kopplat till intressen och 
egenskaper, jobbkort, påverkansfaktorer, valprocessen och olika 
vägledningsaktiviteter. De stöttar även lärare i ämnet uddannelse og job som är 
obligatoriskt från 1:a klass. 
 
De politiska mål som finns med vägledningen innefattar att alla unga ska ha en 
ungdomsutbildning. 60 % av alla unga ska ha högre utbildning år 2020. 25 % av alla 
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studenter från 9:e eller 10:e klass ska fullgöra en ungdomsutbildning. Men även att 
skapa relationer med eleverna på de skolor som de ansvarar för när de är där så lite 
tid och endast träffar 20 %. Mycket vägledning sker idag till minoritetsgrupper vilket 
kan vara en utmaning med kulturkrockar m.m. Uppföljningsansvaret som de har är 
också en utmaning, det tar mycket tid och kan vara svårarbetat. Fler utmaningar: 
barn och ungas mognad, ekonomi, socialt och vilket stöd som har funnits kring 
eleven under de tidigare skolåren. 
 
En väl fungerande studie- och yrkesvägledning skapar en betydelsefull grund för 
elevernas möjligheter att fatta viktiga beslut inför framtiden. Den ökade valfriheten i 
skolsystemet gynnar elever som har ett eget nätverk där de kan diskutera sina 
framtida studie- och yrkesval. Detta är ofta elever som har goda skolresultat och 
möjligheter att utnyttja valfriheten. Utmaningen ligger i att fånga de elever från 
familjer som saknar studietradition, de har inte alltid ett sådant eget nätverk och 
därför riskerar att göra mer slumpmässiga studie- och yrkesval. Här ser vi att UU kan 
vara effektiv för att öka elevernas beslutskompetens utifrån förutsättningarna att 
vägledningen sker i flera olika former och att det finns en helhetssyn i de insatser som 
görs. Alla ungdomar har någonstans att ta vägen efter år 9, tanken med 10:e året är 
att hinna tänka efter innan ungdomen går vidare till nästa studieform. Skolan 
introducerar att det finns eVejledning och föräldrar får information om val till 
utbildning och yrke. 
De har många upparbetade arenor för samarbete, t.ex. med socialtjänsten, polisen, 
jobbcenter. Det finns även olika arenor skapade för olika grupper eller situationer och 
dilemman. För de 20 % från grundskolan som är ikke udannelseparate finns det flera 
alternativ och sätt att arbeta på. Att exempelvis kunna erbjuda ett färdigt 
föräldrakoncept så att de kan bli engagerade.  
 
UU täcker ett stort område och flera funktioner även om de är många vägledare som 
arbetar med det, men det är ett splittrat och stort uppdrag och de är inte på sina 
skolor speciellt ofta och kan skapa relationer med eleverna. Det är endast fokus på de 
som inte förväntas klara sig själva. De har också ett uppföljningsansvar som verkar ta 
mycket tid av de övriga uppgifterna och som känns ganska administrativt. Mycket av 
den kollektiva vägledningen verkar gå ut på att presentera färdiga koncept, 
exempelvis för föräldrar eller eVejledning. De är endast med som stöttning för 
lärarna i den schemalagda vägledningsundervisningen men egentligen inte speciellt 
involverade. Övrigt såg vi inte så mycket av verksamheten, men det verkade mer 
positivt med vägledning på grundskolenivå än vad vi trodde innan. 



 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

Nye Veje  
Vi besökte Köpenhamns Kommunala Ungdomsskola med namnet ”Nye Veje” som är 
beläget i en gammal villa i stadsdelen Österport. 
Där mötte vi vägledaren Jeppe Jensen (J) och en av pedagogerna som informerade 
oss öppenhjärtigt och förtroendefullt om sin verksamhet, samt gav oss en bild av hur 
en dag på jobbet kan se ut. Därutöver fick vi gå runt i lokalerna och se oss omkring, 
och vi tog även en tur ut i skolans trädgård. Vi fick också se en film som några av 
deras elever spelat in och som beskriver verksamheten utifrån deras perspektiv. 
Målgruppen för Nye Veje är ungdomar mellan 15 och 21 år som inte uppnått sina 
behörighetskrav från grundskolan samt är danska medborgare. 
Ungdomarna söker sig frivilligt till Nye Veje för att få en ny chans till att plugga upp 
sin behörighet och för att kunna söka sig vidare antingen ut i arbetslivet eller till 
fortsatta studier. (de flesta som går på Nye Veje är 16-17 år gamla). Skolformen 
bygger helt på frivillighet och har inga prov. För tillfället är 56 elever inskrivna och 
det är lika många flickor som pojkar. 
Aktiviteterna anpassas individuellt efter varje elevs specifika behov och önskemål. 
Eleverna planerar sitt individuella schema tillsammans med studievägledare för en 
period på ca 5 - 6 månader. 
Man jobbar utefter varje individ och det är inget tvingande att gå på Nye Veje. 
Personalen använder sin ”fingertoppskänsla” för att motivera dem att vara där. 
Undervisningen hålls i små klasser med ca 5–10 elever och är individuellt anpassade. 
Ibland får personalen agera lite fritidsledare. 
Verksamheten har ett grundschema med morgonsamling och frukost som man äter 
tillsammans med start klockan 9.00. Därefter följer ett förmiddagspass klockan 10-
11.30 där varje elevs val är inplanerat. Exempelvis ”kreativt ämne” såsom bild/musik 
eller matematik, danska, engelska, lifeskills, idrott. Efter detta pass så är det 
lunchrast under 30 minuter på eget ansvar (utom på fredagar då man äter lunch 
tillsammans) innan eftermiddagspasset startar klockan 12.00 och håller på till 13.30. 
Detta pass är uppbyggt på samma sätt som förmiddagen. Utöver det individuella 
schemat så gör man studiebesök och utflykter tillsammans. För övrigt så finns det ett 
kök där eleverna tillsammans bakar ibland, det finns också en musikstudio som 
används flitigt både under rast och lektionstid. 
 

Pärlplatta gjord av eleverna på Nye Veje  
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En gång i vecka kommer kommunens fritidsjobbskonsulent från Jobcenter 
(motsvarande svenska Arbetsförmedlingen) ut till skolan för att planera eventuell 
praktik och informera om jobbmöjligheter. På skolan arbetar två studievägledare och 
tre aktivitetsfunktionärer (pedagoger och vägledare). När en elev är redo träffar de 
personal från UU och lägger upp en framtidsplan.  
(UU och Nye Veje ligger under samma förvaltning i Köpenhamn) 
Några av utmaningarna som verksamheten har är att den är helt frivillig och bygger 
på elevernas motivation och är därmed helt beroende av goda relationer. Det är också 
en utmaning enligt J att samtliga elever som kommer till dem har med sig 
erfarenheten av att vara exkluderade från sina tidigare skolmiljöer samt 
problematiska hemförhållanden. Dessa ungdomar bär oftast på en känsla av att ”inte 
platsa” som måste bort och istället måste skolan bygga upp ett förtroende för varje 
individ så de får känslan av att här platsar jag.  
En annan utmaning är de erfarenheter av förmodade skolmisslyckanden som enligt J 
kan bero på drogmissbruk, olika diagnoser eller föräldrar som brustit i ansvar. 
Ytterligare utmaning torde vara den flexibilitet som krävs genom att det så gott som 
varje vecka börjar nya individer med sina helt egna erfarenheter som ska passa in i 
verksamheten och dess gruppering. Det startar och slutar ungdomar hela tiden. 
Man driver också verksamheten med en fast budget året om oavsett hur många unga 
som är inskrivna. 
Tålamod och att ständigt ge varje person de nya chanser som behövs är en utmaning 
så att personalen orkar vara de trygga och stadiga vuxenpersoner som det krävs av 
dem.  
Framgångsfaktorer är att verksamheten bygger just på frivillighet och att om eleven 
inte följer uppställda mål kan skickas hem. Dessutom är skolan belägen i en stabil 
neutral stadsdel där miljön och förutsättningarna är trygga för att kunna lyckas och 
är vid det här laget väl etablerad eftersom skolan har funnits i ca 12 år. En annan 
framgångsfaktor verkar vara att personalgruppen känner varandra väl och har jobbat 
kvar så det har blivit en kontinuitet inom gruppen. Dessutom så har verksamheten ett 
starkt stöd inom kommunen som ger en känsla av ”att det man gör är viktigt på 
riktigt”. 
Det vi tar med oss från just detta studiebesök är bl.a. den goda hoppfulla stämningen 
och tillåtande atmosfären. Både den fysiska omhuldande och den psykologiska 
tryggheten. Skulle önska att fler kommuner och skolformer lät sig inspireras och 
bygga upp liknande verksamheter. Hade också gärna velat se någon form av 
uppföljning över hur eleverna lyckas med senare del av karriären. 
 

Studievalg Köpenhamn  
På Studievalg i Köpenhamn träffade vi Studie- och karriärvägledare Nina Wegener 
och enhetschef/ägare Torben Theilgaard.  
Studievalg startade 2004 som en kompletterande aktör till statens vägledning. 
Företaget är privatägt och upphandlat av staten på 5-årskontrakt. Det finns 7 
fristående liknande centra i Danmark. På Studievalg Köpenhamn arbetar 18 
vägledare som skall serva elever i 83 gymnasieskolor samt karriärbytande vuxna. 
Därutöver finns det vägledare som är anställda på skolorna och som jobbar med att få 
eleverna till examen, studieplanering m.m.  
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Målgruppen för Studievalg är elever i gymnasiet, unga och vuxna som skall välja 
vidare utbildning eller ny karriär. Fokus ligger på unga 16 - 20 år. Även personer med 
utländsk bakgrund erbjuds vägledning och information om språktest och vikten av 
inventering av tidigare studier, själva testen/inventeringen utförs av andra aktörer. 
Kompetensområde hos vägledarna är framförallt; karriärplanering, arbetsmarknad, 
eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar.  
Studievalg erbjuder neutral nationellt täckande vägledning, klassvägledning, 
gruppvägledning och enskild vägledning.  

 

 
Vägledaren besöker en skola 1 gång var 14:e dag. Nina som vi träffade hade ansvar för 
5 skolor. Lektioner ges 4 ggr per klass och kan handla om karriärplanering, hur det är 
att studera på högskola/universitet och hur man söker till högskola/universitet, vad 
som gäller för praktik, olika yrken m.m. Här samarbetar man med 
studentambassadörer och alumner. 
Alla i klass 3 får en enkät som skall fyllas i (frivillig). Enkäten visar hur långt de 
kommit i sin valprocess och vägledaren kan ta kontakt med de som önskar fördjupad 
vägledning. Ungefär 50 % av arbetstiden går till information och arbete i klass och 50 
% går till individuell vägledning. Arbetspassen i skolorna är schemalagda. Elever får 
själva vid behov boka vägledningssamtal via ett bokningssystem till de dagar då 
vägledaren har inplanerat besök på just deras skola.  
Fokus i vägledningen ligger på vägar vidare och man använder sig av 
konstruktivistisk metod och teori, exempelvis Peavy och Planned happenstance, 
Krumboltz samt Career Management Skills, Sultana.  
Två eftermiddagar i veckan är det drop in på Studievalg Köpenhamn. Man kan också 
boka tid via webben. Här erbjuds samtal på 20 minuter, behövs mer avgör vägledaren 
det och bokar ett längre samtal. Ingen dokumentation görs. På Studievalg 
Köpenhamn anordnar vägledarna även diverse workshops.  
De som arbetar på Studievalg är Studie- och karriärvägledare, utbildningen kan till 
exempel bestå av en humanistisk kandidat/bachelor och en påbyggnad i vägledning, 
alla måste ha en vägledarutbildning och det erbjuds på arbetet som en 
deltidsutbildning. Det finns ingen kandidatutbildning till Studie- och yrkesvägledare 
som i Sverige. Utmaningar i verksamheten är exempelvis att ha ett lika tänk mellan 
vägledarna de perioder man är mycket ute på skolorna då man är ute 4 av fem dagar.  

t.v. Nina Wegener berättar om Studievalg.  T.h. Inger Strömberg bläddrar bland materialet på 
Studievalg.  
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Framgångsfaktorer vid Studievalg är oberoende, neutral, klassvägledning med 
möjlighet att spegla sig i andra.  
 

KVUC 

På KVUC (vuxenutbildningscenter) Köpenhamn träffade vi Marie Louise Grandorf, 
studievägledare för högre studier samt projektledare inom information i olika varietet 
för vuxenutbildningen. 
Målgruppen som studerar på KVUC (och VUC i allmänhet) är vuxna från 18 år som 
har avslutat skolan och som saknar några ämnen eller en full examen för att fortsätta 
sin karriär/utbildningsprocess. 
Det finns 30 stycken VUC i Danmark och de är statligt ägda. VUC erbjuder 
förberedande utbildning, allmän utbildning, högre förberedande examen, gymnasiala 
kurser inför examen samt stödundervisning för dyslektiker. Motsvarighet till vårt SFI 
läses i en språkskola och inte på VUC.  
De erbjuder, distansundervisning, klassrumsundervisning eller mixning av dessa. 
Individen kan studera enskilda kurser eller kurspaket inför behörighet till högre 
studier. På VUC kan de även validera individens kunskaper. Man läser kurserna i 
timmar istället för poäng. 
 

 
 
Professionerna som arbetar på VUC är rektor/chef, lärare, psykologer/kuratorer, 
mentorer, administrativ personal, examensplanerare samt städ och vaktmästare. 
På VUC har vägledaren ett eller flera vägledningssamtal med individen och de gör en 
studieplanering. Är det så att individen inte följer sina studier så är det vägledarens 
roll att kontakta för att göra en uppföljning.  
När det gäller studieekonomi söks och administreras detta av en enskild vägledare 
som enbart arbetar med detta. Man får enbart bidrag för fulltid som är 23-35 t/v, 
klarar man inte kurserna blir man inte återbetalnings skyldig de första 23 
månaderna. Det ekonomiska upplägget för SU (danska motsvarigheten till CSN) är en 
högre bidragsdel samt en lägre lånedel. Har man en gymnasieutbildning får man stå 
för sina kurser själv ekonomiskt om man vill studera, upplägget är samma 
ekonomiskt som staten ger till VUC för varje individ som studerar.    

KVUC, Marie-Louise Grandorf berättar om verksamheten  
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En av de största utmaningarna man ser är på VUC är ekonomin: Man måste ständigt 
spara mer och antalet ansökningar är inte mindre än förut, så detta innebär att man 
behöver tillhandahålla bra utbildning och service för mindre pengar, vilket i sin tur 
innebär att man måste sänka servicenivåerna och arbeta fortare. En annan stor 
utmaning är att de är föremål för den politiska agendan som erbjuder ständiga 
lagstiftningsförändringar, omstrukturering och tillstramningar av bl.a. budget. Den 
tredje stora utmaningen är att målgruppen är vuxna med många avbrott och 
studieförsök. Ofta har de hälsoproblem, sociala problem, graviditeter och kanske 
ekonomiska svårigheter som kräver stor flexibilitet och vård från skolans sida. Det 
kan även vara svårt att få ihop det med ekonomiska och politiska krav.  
De framgångsfaktorer man tycker sig kunna se är vad man kan göra på KVUC (och 
vid VUC i allmänhet i Danmark) med att hjälpa människor framåt i sina karriärer/liv. 
Man ser en stor framgång när det gäller att få fram vuxna till att bli behöriga och 
ansöka till kvalificerad och/eller högre utbildningar. Som det ser ut kan man ge 
eleverna en stor flexibilitet, individanpassa och organisera så att alla kan gå - om de 
vill göra en insats. Och med det kan man se till att en stor del av dem som inte 
lyckades i skolan när de var barn får en andra chans som vuxna. 
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