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VEJLEDNINGSHUSE 
Uddannelsesforbundets udgangspunkt er, at alle borgere skal tilbydes en kvalificeret 
vejledning i forhold til den enkeltes behov og livsmål. God vejledning er kendetegnet 
ved at være en sammenhængende, dialogbaseret proces med udgangspunkt i den 
enkelte vejledningssøgendes behov og livssituation1. Vejlederne er professionelle med 
en diplomuddannelse i vejledning. 

Ny organisering af vejledningen: Vejledningshuse 

Det er Uddannelsesforbundets generelle opfattelse, at den nuværende organisering af 
vejledningen ikke tilgodeser alle borgeres vejledningsbehov2, og den tilbyder ikke den 
mest kvalificerede og effektive/hensigtsmæssige vejledning. 

Der er i dag en kunstig og uhensigtsmæssig opdeling af vejledningsindsatsen, som 
Uddannelsesforbundet ønsker ophævet. Blandt andet får randarbejdskraften3 ikke den 
vejledning, som den kunne have brug for at opnå en mere varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Tilsvarende gør sig gældende for de kortuddannede, der ofte er 
uafklarede om deres muligheder for uddannelse og erhverv og egne ressourcer. Det 
er derfor nødvendigt at gentænke vejledningsindsatsen, hvor fokus flyttes fra 
strukturer til en helhedsorienteret tilgang til vejledningen med afsæt i borgerens 
behov og livsmål. Løsningen er at etablere Job, Uddannelses- og Vejledningshuse4, 
hvor de eksisterende vejledningsordninger bliver samlet. 

Udgangspunktet for at etablere/opbygge selvstændige vejledningshuse er, at alle 
borgere skal have mulighed for at få en individuel tilpasset vejledning.  Denne præmis 
fordrer en helhedsorienteret tilgang til vejledning, hvor de nuværende 
vejledningsstrukturer og – ordninger bliver samlet i et enstrenget system. 

Vejledningshusene skal være en fysisk enhed, som alle borgere, der har brug for 
vejledning, kan benytte. Alle uddannelsesinstitutioner i dækningsområdet er direkte 
inddraget i det daglige arbejde – herunder de uformelle uddannelsesinstitutioner. 
Endvidere skal samarbejdet med erhvervslivet styrkes gennem fora, hvor 
repræsentanter fra vejledningshusene har jævnlig kontakt med interessenter fra 
erhvervslivet.  

En vigtig indsats i vejledningshusene er den åbne tværgående vejledning, hvor 
borgeren kan få tilbudt sammenhængende karrierevejledning eller få tilgodeset andre 
vejledningsbehov. De vejledere, der varetager den åbne vejledning, skal også være 
opsøgende – bl.a. have fast træffetid i de omkringliggende byer.  

 
1 Fue’s deklaration om vejledning 
2 Jf. Vejledning til alle borgere side 1 
3 Personer med løs tilknytning til arbejdsmarkedet, fx vikarer 
4 Omtales fremover som vejledningshuse 
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Derudover skal indgangen til realkompetenceafklaring mv. forankres i 
vejledningshusene. Herigennem bliver det muligt at visitere borgere til den relevante 
uddannelsesinstitution for videre afklaring/vurdering. 

Etablering af vejledningshusene gør det muligt at styrke det vejledningsfaglige miljø 
og samarbejdet og koordinationen af vejledningen, fx til virksomhederne og 
uddannelsesinstitutionerne. Det vil ligeledes være muligt at nedbryde opdelingen i 
”vejledningssiloer” og i stedet skabe en sammenhængende, langsigtet vejledning for 
borgeren.   

Forankring af Vejledningshusene  

Vejledningshusene skal være selvejende institutioner forankret i staten. Husene skal 
have et antal, der geografisk dækker hele landet, så alle borgere har mulighed for at 
få et vejledningstilbud inden for en rimelig geografisk afstand. 
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