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Seminar på HUSET i Middelfart 
for studievejledere og andet godtfolk 

Formål 
At skabe netværk og erfaringsudveksling for alle der arbejder med studievejledning på UC SYD. 
 

 
Torsdag 28/5 
 

08:30 Ta’ selv kaffe/te, morgenbrød og frisk frugt i HUSETs Café 
 

 

09:00 Fællessang  
 

Inger Marie 

09:05 Nyt fra Fastholdelsesgruppen 
 

Hans Christian Ne-
dobrowsky 

09:25 Johns time: Hvad sker der rundt omkring, og hvad er græn-
sefladerne mellem Strategisk enhed og de lokale ledere 
ifm. studievejledning? 
 

John Snedker 

10:20 Workshoprunde 1  
*beskrivelse af workshops findes sidst i dokumentet 
 

Workshops med interne fa-
cilitatorer 

12:00 Frokost inkl. 1 vand i HUSETs Restaurant 
 

  

13:00 Overskriften er mistrivsel. Anne Görlich giver oplæg med in-
put fra forskningen samt refleksionsgrupper og tid til 
spørgsmål. 
 

Anne Görlich, 
Center for Ungdomsforsk-
ning // CeFU  

15:00 Kagebuffet i HUSETs Restaurant 
 

  

15:30 Workshoprunde 2  
Samme som i runde 1. 
 

Workshops med interne fa-
cilitatorer 

17:00 Afrunding og præsentation af fredagens program 
 

Astrid 

17:30 Slut på dagens program 
 

  

19:00 Middag med 2 retter. Inkl. ½ flaske vin 
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Fredag 29/5 
 

Fra 
07:00 

Morgenbuffet i HUSETs Restaurant  

08:30 Erfaringsudveksling mellem studievejledere, Team optag og 
hjemmesideredaktør. 
 
De enkelte studievejledere fortæller helt kort (2 min) om de-
res uddannelses opbygning, studerende og hyppige proble-
mer som udgangspunkt for at udveksle erfaringer og spørgs-
mål og svar til FAQ’en på hjemmesiden samt snak om typi-
ske spørgsmål der bliver videresendt til uddannelserne. 
 

Inger Marie er ordstyrer 
 
Inviteret: Team Optag og 
hjemmesideredaktøren 

10:00 Panel med studerende: Hvad kan studievejlederen hjælpe 
med, og hvad lykkes? 

Ordstyrer: Helle Rossan-
der (ernæring og sundhed) 
Panelet: 3 studerende 

11:45 Afrunding og opsamling 
 

 

12:00 Frokost, inkl. 1 vand i HUSETs Restaurant  
 

 

 
 
 
Workshops 

Titler Workshopledere 
Svære samtaler om svære emner (racisme, ensomhed, livet uden-
for studiet). 
 

Kirsten Opsal 

Studievejlederens rammevilkår og arbejdsopgaver. Erfaringsud-
veksling om studievejlederarbejdet set i et UC SYD-perspektiv. 
 

Kirsten Cilieborg og Astrid 

Studiegrupper og hvad kan studievejlederen gøre når der opstår 
konflikter, og hvad kan studievejlederen tale med underviser/ledelse 
om når det gælder konflikter i studiegruppe. Hertil samarbejde med 
resursestærke studerende og tutorer. 

Mie og Annette Jørgensen 

Alle deltagere har i forvejen tilmeldt sig 2 workshops. Workshopledere tager korte notater med henblik på 
videndeling ud i organisationen. 
 

Betaling 
Uddannelserne betaler selv for deltagelse i seminaret. Prisen er 1.910 kr. pr. person.  
Der overnattes i enkeltværelser.  
Ved afbud senere end 7 dage før arrangementet, betaler uddannelsen stadig det fulde beløb.  

 
Huset 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. https://huset-middelfart.dk/ 
HUSET er beliggende i et meget naturskønt område med et godt stisystem, så medbring gerne fritidssko, 
hvis muligheden for en gåtur viser sig.  

https://huset-middelfart.dk/
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