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1.

Evaluering af modulerne. Alle fremlægger de 200 ord og vi
drøfter udviklingspunkter

Underviserne fremlagde evalueringerne på modulerne herunder de 200 ord samt anbefalingerne til de kommende moduler.
De 200 ord samt anbefalingerne skrives ind i undervisningsplanen efter sidste undervisningsgang og fremsendes herefter til GFNI og HROL.
Følgende anbefalinger fremkom:
Vejledning og digitale medier (FTHO):
•
Vi skal overveje, om eksamensformen er den rigtige, eller om casen skal tage
udgangspunkt i en konkret vejledning ved hjælp af digitale teknologier. Sammensat med aktionslæring.
•
Modulet skal italesættelse som blended learning.
•
Sammensætning af grupper til feedback af etivities kunne kvalificeres.
•
Modulet udbydes fremadrettet kun som blended learning – rettes på hjemmesiden.
Særlige vejledningsbehov (FTHO):
•
Hvad er særlige vejledningsbehov - det skal defineres og præciseres i de studerende opgave.
•
At få vejledningen skemasat.
Vejledning og individ – fremmøde (CJNI):
•
At underviserne understøtter studiegruppearbejdet ved at give forslag til opgaver
efter endt undervisning
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•
•

At de studerende oplever et stærkt teori-praksis-samspil
At der indsættes en dag til eksamensvejledning evt. samme dag ugen efter endt
undervisning

Vejledning og individ – digital (CJNI):
•
Problematisk at de studerende ikke forpligter sig til at komme med indspark.
•
Arbejder forsat med Peer-feedback i undervisningen. Evt. opfordre de studerende til en spørgende feedback.
•
Mere skypeundervisning.
Afgang (CJNI):
•
Det anbefales, at undervisningen på DUEK-afgang fortsat er for sig selv.
•
Positivt med ”stop-op-dag” - men desværre mange afbud. Vi skal gøre de studerende opmærksom på, at der denne dag er noget vedr. den mundtlige eksamen
– dette for at tiltrække dem.
•
Undervisning foregår fra 9-14. ”Stop-op-dagen” kl. 9-12
•
De studerende skal vælge 2 vejledere i prioriteret rækkefølge - Alle vejledere
skal benyttes. Charlotte koordinerer, således at alle vejledere bliver brugt.
•
Charlotte sender vejlederlisten ud til de studerende inden første undervisningsgang.
Vejledning og Samfund – fremmøde (OOUT):
•
Få deltagernes praksis og modulets teori i samspil med hinanden
•
Anvende forskellige formidlingskanaler og kilder som oplæg til og i undervisningen
•
Mere litteratur om videnskabsteorien.
•
Mulighed for studiegrupper med 3-4. Opfordring om cases fra jobcentrene
HROL tjekker, om der er studerende tilmeldt interkulturel vejledning, ellers flyttes vejledning og samfund til formiddag kl. 9-13.
Vejledning og Samfund – Digital (OOUT):
•
Der er forslag til at den fælles opstartsdag, afholdes hver for sig.
•
Ønske om midtvejs - face to face møde.
vejledning og vejleder – fremmøde (AEJO):
•
lille hold med svingende deltagelse.
•
Digital: Feedback - 14 dags struktur anbefales. Vigtig, at gøre de studerende opmærksom på, at de har valgt et digitalt modul og derfor ikke kan forvente skype
hver uge.
Hvis du har brugt flere timer end budgetteret, skal dette godkendes af Grethe, som videresender til Helle senest uge 24.

2.

Moduler i foråret, tilmeldingstal medbringes af Helle

Det ser rigtig fint ud i forhold til de tidligere år ved samme tid.
Tilmeldingsoversigten blive gennemgået.
•
Vejledning og vejleder: 8 tilmeldinger – oprettes (AEJO)
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Vejledning og individ: 7 tilmeldinger – oprettes (CJNI)
Vejledning og samfund: 12 tilmeldinger – oprettes (OOUT)
Valg og valgprocesser: 2 tilmeldinger – oprettes (FTHO)
Innovation i vejledningsmiljøer: 0 tilmeldinger – slette på hjemmesiden
Karrierelæring: 4 tilmeldinger – oprettes (AEJO/CJNI)
Interkulturel vejledning: 3 tilmeldinger – oprettes(CJNI)
Mentorskaber og mentorordninger: 0 tilmeldinger – slettes på hjemmesiden
Afgangsprojekt: 10 tilmeldinger – oprettes (CJNI)
Vejledning og vejleder, digital: 0 tilmelding – slettes på hjemmesiden
Vejledning og individ, digital: 1 tilmeldinger – tilmelding flyttes evt.
Vejledning og samfund, digital: 2 tilmelding – oprettes (OOUT)
Karrierevejledning af voksne – star: 5 tilmeldinger – oprettes (AEJO)

HROL tjekker, hvilke moduler den studerende på vejledning og individ (digital) har, og om
han evt. kan flyttes til vejledning og samfund.

3.

Deadlines for samarbejde med Helle

Litteraturlisterne skal lægges i itslearning inden sommer – I skal selv gøre det.
Modulplanerne skal være lagt i itslearning 14 dag inden studiestart.
OBS! Ny struktur: modulplanerne skrives direkte ind i itslearning, og skal derfor ikke sendes til HROL.

4.

Eksamensvejledning, medbring evt. ændringsforslag

Ingen ændringer til eksamensvejledningen pånær det omkring Blackboard – Grethe sletter dette.
Studerende der udsætter deres eksamen må selv vælge, om de vil op i den prøveform,
der var da de fulgte modulet, eller den prøveform der er på det igangværende modul.

5.

Eksamensplan, medbring kalender

Eksamensplanen blev udarbejdet. Vedhæftes referatet.

6.

Vejledertræf med Lene Tanggaard – ideer modtages gerne
til workshops

Den 20. september 2018 afvikles Vejledertræf med Lene Tanggaard som oplægsholder.
Overskriften på konferencen ”Fremtidens vejledning”
Ideer til workshops:
•
Turboforløb
•
Hvilken form for vejledning er der på FGU
•
Helle Møllgaad Nielsen, social og sundhedsskolen i Fredericia - spil om karrierelæring – en del af en erhvervsuddannelse for 7 klasse.
•
Fastholdelsesvejlederne på gymnasierne
•
Frivilligheden i vejledningssamtalen – kort oplæg, med mulighed for drøftelse
•
Vejledningspligt
•
Motivation og dovenskab, når man har brug for en mentor
Forslagene vil blive vendt med aftagerpanelet.

3/4

Den sidste time af vejledertræffet skal bruges på ”forskning på vejlederområdet”.

7.

Blended learning, erfaringsudveksling

Den største udfordring er peer-feedback, hvordan får vi de studerende til at se mulighederne i det. Vigtigt, at det ikke går ud over de studerende som yder en stor indsats under
deres studie.

8.

Evt.

9.

Næste møde 7. december fra 9-12
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