
Lærerfunktion  
Gennemførselsvejleder 
 

 

Funktion: 

 

 

Gennemførselsvejleder Stx 

 

 

Funktionens mål 

og formål: 

 

 

At være en del af skolens overordnede gennemførselsarbejde ved at hjælpe 

eleverne med at kunne gennemføre uddannelsesforløbet bedst muligt. 

 

 

Funktionens 

ansvarsområder 

 

 

Generelt: 

 skoleåret består af 36 uger + eksamensperioden 5 uger og en dag i ferien 

 gennemførselsvejlederne tilbyder eleverne vejledning – såvel individuelt 

som kollektivt - om gennemførelsen af uddannelsen  

 gennemførselsvejlederne samarbejder med ledelsen og orienterer om 

skolen ved folkeskolebesøg og orienteringsaftener 

 

Indsats for fravær og frafald: 

 Møder med ledelse og samarbejde med teamledere/teams 

 

Den kollektive vejledning: 

 afholde et modul kollektiv vejledning i 1g-klasserne om 

gennemførelsesvejledningen. Modulet skal være afviklet inden for de 

første 3 uger af grundforløbet. Efterfølgende afholdes intro-samtaler med 

alle 1g-elever. 

 informere om økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, 

herunder orientering om regler for tildeling af Statens Uddannelsesstøtte 

(SU) 

 orientere om muligheder for uddannelses- og erhvervsvejledning, der 

tilbydes af det regionale vejledningscenter, som Nørre G. er tilknyttet 

(Studievalg, København) og orientering om den nationale virtuelle 

vejledningsportal på Internettet 

 

Den individuelle vejledning: 

 vejlede om faglige og personlige, sociale og økonomiske forhold, der har 

betydning for, at eleven kan gennemføre uddannelsen. Kontoret holder 

åbent fra kl. 9.55 – 11.35 og kl. 12.05 – 13.45 hver dag  

 vejledning i eksamensperioden og i forbindelse med årets afslutning  

 uden for træffetid varetager vejlederen også: besvarelse af beskeder i 

Lectio og Outlook fra elever, kollegaer, behandlere, forældre og ledelsen. 

Korte ikke-aftalte samtaler med elever, kollegaer og ledelsen. Længere 

planlagte møder med elever, forældre, kollegaer, læsevejledere, 

klasseteams, mentorer, psykologer og ledelsen 

 opfølgningssamtaler i forbindelse med fravær 

 

 give uddybende information om alle de forhold, der er nævnt under den 

kollektive vejledning 

 foretage henvisninger til andre relevante vejlednings- og 

behandlingscentre som f.eks. egen læge, psykologer, misbrugscentrer, 

socialforvaltninger og psykiatrifonden. 
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Særlige arrangementer: 

Opgaver i forbindelse med besøgs- og broforløb: 

 tage imod og afsked med besøgseleverne 

 finde tutorer til 9. klasse besøgsdage 

 afvikle modul med elever i broforløb (orientering om optagelse, 

studieretninger, krav mv.).  

 kontakt til SPS under SU vedr. handicaps, ordblindhed og 

mentorordninger. 

 kontakt til Studievalg 

 samarbejdsmøder med UU, Ud i Livet,  Psykiatrifonden m.m. 

 kursus og individuel vejledning i eksamensangst  
 

 

Særlige opgaver 

(herunder 

mødestruktur) 

 

 

Gennemførselsvejlederne mødes indbyrdes efter behov 

Kollegial supervision 

To årlige møde med ledelsesrepræsentanter: pædagogisk inspektor/rektor. 

 

 

Løn- og 

ansættelses- 

forhold 

 

 

Arbejdsbyrden fordeles mellem gennemførselsvejlederne og indregnes i 

årsnormen. 

 

Navne på ansat 

som bestrider 

funktionen 

 

 

Jens Dybkjær, Helen Parsbæk Pedersen, Kirsten Schwarze, Dorte Gedde, Jørgen 

Dan, Helle Nielsen 

 

Hvor 

kommunikeres 

om funktionen? 

 

 

I Lectio.  

 

 


