Diplom for Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning
Møde i aftagerpanelet, fredag den 03.11.2017 kl. 12.00-14.00, Dyrehavevej 116
Kolding
Deltagere:
UU-leder Bjarne Olesen, UU Kolding
UU-leder Henrik Michael Nielsen, Jobcenter Varde
Souschef og vejleder Lone Margrethe Conradsen Wind, Studievalg Kolding
Uddannelsesleder Grethe Fogh Nielsen, UC Syd
Dagsorden:
1. Status på DUEK
Det går forrygende. Vi øger antallet af studerende på uddannelsen fra år til år. Vi kan registrere, at
vi også har en del studerende fra Fyn og Horsens. Desuden kommer der studerende på den digitale
DUEK fra hele landet.
Der arbejdes ihærdigt med at inddrage de studerendes egen praksis på alle moduler. Det fremgår
nu af vores Eksamensvejledning, hvilken form for empiri, der arbejdes med på hvert modul.
2. Orientering om forskningsprojekt, coachuddannelsen m.m.
Det oprindelige forskningsprojekt er ændret, da UU Billund og UU Vejen ikke ønskede at deltage
alligevel. Projektet er omskrevet til et projekt om ”Den eksistentielle dialog i gruppevejledning”. Vi
vil i nærmeste fremtid kontakte UU centre i vores region for at finde vejledere, der kan indgå i dataindsamlingen.
Coachuddannelsen kører planmæssigt. Det store fokus på praksis gør, at deltagerne ikke bare lærer
teori, men rent faktisk bliver i stand til at udøve praksis på baggrund af teori-refleksion. Der starter
et nyt hold i januar 2018.
3. Ideen om et fokusemne?
Der blev uddelt fokusemnemagasin. Temaet: Vejlederrollen i det tværprofessionelle samarbejde vil
være et aktuelt tema de kommende år, men der vil også være brug for andre fokusområder.
4. Udbud efter DUEK?
Der arbejdes på landsplan for, at UC’erne kan udbyde formel uddannelse, der bygger videre på
diplomuddannelserne. Der foreligger ikke noget konkret endnu.
5. Aktiviteter på baggrund af reformen ”Aftalen om bedre veje til uddannelse og job” – behov for
kompetenceudvikling?
Erfaringsudvekslingsdag for kommunerne i vores område. UC Syd inviterer UU ledere og vejledere
til en dag i uge 17 for at fremlægge ideer, strukturer, praksisser i forhold til lovgrundlaget (som vi
formoder er tilgængeligt på det tidspunkt)
6. Næste års Vejledertræf
Hvordan vejleder man til fremtidens arbejdsmarked?
Hvordan står man mellem de svære eksistentielle spørgsmål, som vejledte kæmper med over for
den meget målrettede vejlederpraksis, hvor den unge skal være parat hele tiden?
Vejlederrollen i det vejledningsrum, hvor den unge kan få reflekteret over de store, svære,
værdispørgsmål
Vejledningsrummet er det eneste rum for nogle.
7. Skal vi udvide aftagerpanelet til også at omfatte beskæftigelsesområdet?
Den ide sætter vi lige på ”hold” foreløbigt

8. Effektmåling, forslag og drøftelse
Orientering om forsøg med effektmåling/-vurdering af diplommodulerne. Se vedlagte bilag
9. Evt.
10. Næste møde
Fredag den 20.4. kl. 12.00-14.00 og denne gang med frokost

Tak for jeres indsats, det har stor betydning for UC Syd og vejledningsområdet.
08.11.2017, Grethe Fogh Nielsen

