
Studievejledningen, Campus Haderslev  
Forudsætninger for studievejledningen i Haderslev 
Studievejledningen er organiseret som et fælles tilbud for alle deltagende grunduddannelser, hvor 
studerende kan henvende sig ang. studierelevante spørgsmål og problemstillinger.  
De respektive studievejledere specialiserer sig i forhold til grunduddannelser og temaer. Studievejle-
derne laver en oversigt over denne specialisering. Studievejlederne holder sig ajour både i forhold til 
de uddannelser, de hver især har kontakt med, og vejledningsfagligt.  
 
Studievejlederne er omfattet af tavshedspligt. Studievejledningen har mulighed for at henvise til psy-
kologisk bistand ved personlige problemer af mere alvorlig art. 
Studievejledningen kontaktes gennem mail, tlf. eller fremmøde. Det er muligt at aftale tid for en 
samtale. 
 
Studievejledningen er et åbent tilbud til studerende ved flg. uddannelser på Campus Haderslev: 

• Læreruddannelsen 
• Ernæring og Sundhedsuddannelsen 
• EITM 
• Medie- og Sonokommunikation 
• Grafisk Kommunikation 

 
Målsætning  
Studievejledningen arbejder for at understøtte UC Syddanmarks overordnede strategi om den stude-
rende i fokus og intentionen om at blive landsdelens førende og sammenhængsskabende uddannel-
sesinstitution.  
Studievejledningen har som målsætning at vejlede nuværende studerende ved Campus Haderslev i 
forhold til studiemæssige og personlige forhold med henblik på gennemførelse af påbegyndt uddan-
nelse. Endvidere skal studievejledningen vejlede og informere såvel potentielt kommende studerende 
som studerende i forbindelse med afslutning af deres uddannelse.  
Studievejledningen arbejder aktivt sammen med grunduddannelserne for at sikre synliggørelse og 
tilgængelighed i forhold til de studerende. Desuden er Studievejledningen synlig på hjemmesiden, på 
BlackBoard, ved skiltning ved lokale samt gennem kontakt til ledelse, studiekontor, undervisere, stu-
diementorer m.v. 

 
Mål 
Studievejlederne skal: 
• Understøtte den studerende i gennemførelse af den ønskede uddannelse med størst muligt per-

sonligt og fagligt udbytte 
• Kvalificere den studerende til at træffe valg angående sit uddannelsesforløb og sine karriere-

muligheder set i relation til det samfund og den profession, som den studerende skal virke i  
• Medvirke i udviklingen af et inkluderede, anerkendende og engagerende studiemiljø, der sikrer 

faglig og social inklusion og udvikler studiekompetencer og studielyst hos den studerende. 



 
Åbningstider 
Studievejledningen er placeret i C106 og har åbent: Mandag til torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13. Luk-
ket i juli måned samt i uge 7 og 42.  

Samarbejde 
Studievejledningen samarbejder med ledelsen, studieadministrationen og underviserne i de respek-
tive grunduddannelser. Formålet med samarbejdet er at bibringe studievejlederne den nødvendige 
viden om uddannelserne, så de til stadighed er opdateret om ændringer i uddannelsesforløbene og 
professionen, så både den uddannelsesspecifikke og den generelle studievejledning kan foregå på det 
bedst mulige grundlag.  
 
Studievejledningen samarbejder med: 

• Ledelserne på de enkelte grunduddannelser (se bilag) 
• Studiekontoret (bl.a. gennem fælles, regelmæssige møder)  
• SU-kontoret, SPS (SpecialPædagogisk Støtte)  
• Psykologisk bistand 
• Undervisere og studiementorer (læreruddannelsen) 
• StudenterFokus, herunder Stud_PULS 
• Studerende, mentorer (Ernæring & Sundhed) 
• Studievalg  

 

Arbejdsopgaver for studievejledningen defineres for den enkelte uddannelse jf. bilag 
Bilagene indeholder som minimum retningslinjer omkring 

• Samarbejde 
• Arbejdsopgaver 
• Synliggørelse 

 
Retningslinjerne er gældende fra 10. januar 2014 
 

10.december 2013 
Arbejdsgruppen omkring Studievejledningen:  
Uddannelsesleder Anders Bech Thøgersen, uddannelsesleder Valdemar Kraft, studieleder Pia Øxen-
berg Hansen, kontorleder Jetter Rheder, lektor og studievejleder Annette E. Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag vedr. studievejledningens opgaver i forhold til Ernæring og Sundhed 
 
Samarbejde: 
Studievejlederen som har ansvarsområdet ES indgår i samarbejde med de relevante parter (studieleder, un-
dervisere, studiekontoret og studerende). For at sikre et højt informationsniveau er følgende aftalt:  

- Studievejlederen deltager i lærermøder ved ES 
- Der aftales møder med studielederen og/eller andre efter behov 
- Studievejlederen modtager det ugentlige nyhedsbrev 

 

Arbejdsopgaver: 
Arbejdsopgaverne indeholder såvel indslusnings- fastholdelses- og udslusningsvejledningsopgaver 

Studievejleder: 
- Indslusningsvejledning 
- Fastholdelsesvejledning: samtaler med de studerende som opsøger studievejledningen. 
- Samtaler med sårbare unge 
- Studerende som ønsker at stoppe opfordres til at opsøg studievejledningen 
- Studerende som ikke består prøver opfordres til at opsøge studievejledningen 
- Studerende som undervisere/medstuderende er bekymret for opfordres til at opsøge studievejled-

ningen  
- Samtale mentorer om etik, roller og tavshedspligt 
- Studierelaterede initiativer i forhold til studieteknik, undgå studiestress, eksamenstræning etc. Det 

kan dreje sig om kurser, workshops samt vejledning individuelt eller i grupper 
- Udslusningsvejledning 

 
Studieleder: 

- Indslusningsvejledning  
- Fastholdelsesvejledning: samtaler med de studerende som opsøger studielederen 
- Studerende som ønsker at stoppe skal have samtale med studieleder 
- Studerende som ikke består prøver skal have samtale med studieleder 
- Studerende som undervisere/medstuderende er bekymret for kan indkaldes til møde med studiele-

deren  
- Organisering mentorer 
- Individuelle kompetencevurderinger, meritvurderinger 
- Udarbejdelse af studieplaner, samt informering af studievejleder om studieplaner, hvor det er rele-

vant 
- Udslusningsvejledning 

 
Synliggørelse: 

Information fra studievejledningen til de studerende (studievejlederens ansvar) 
- Opslag på opslagstavle omkring åbningstider m.m. 
- Beskrivelse på hjemmesiden opdateres løbende 
- Side på BB 
- Information til nye studerende i løbet af den første måned om studievejlednings muligheder (samar-

bejde studieleder/studievejleder) 
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