Studievejledningen På Horsens Statsskole
Studievejledningen på Horsens Statsskole består primært af individuel vejledning. Hver
studievejleder er tilknyttet et antal klasser og har overordnet til formål at hjælpe eleverne med at
gennemføre deres ungdomsuddannelse. Studievejlederen har tavshedspligt. Eleverne kan altid
kontakte deres studievejleder gennem Lectio og aftale en tid til samtale.
Individuel vejledning:
På baggrund af individuelle selvportrætter tilbydes førsteårselever, som det kan være relevant for,
en indslusningssamtale med en studievejleder. Formålet med samtalen er at gøre status over
skolestarten og sætte fokus på lektievaner, fagligt stærke og svage sider, aktivitet i undervisningen,
lektielæsning mm, ligesom personlige forhold, som kan spille ind i forhold til trivsel på og
gennemførsel af uddannelsen kan vendes.
For en del elever er indslusningssamtalen samt et par enkelte samtaler om praktiske forhold, så som
spørgsmål i forbindelse med endeligt valg af studieretning eller SU, den eneste kontakt på
tomandshånd med studievejlederen.
For en del andre elever er der behov for flere samtaler for at kunne klare skolehverdagen. Det kan
være akutte eller langvarige problemer i elevens private forhold, og det kan være fagligt eller
studierelaterede forhold. Af typiske problemer kan nævnes:
Stress - sammenhæng mellem skole og fritid
Manglende motivation og skoletræthed
Vanskeligheder med studieteknik: Lektielæsning, planlægning, afleveringer
Afklaring af sr-valg/valgfag og uddannelsesplaner
Konflikter med klassekammerater og trivsel på skolen
Konflikt med lærer
Problemer med aktivitet i timerne fx p.g.a. egne høje præstationskrav eller hæmmende
generthed
Egen sygdom
Psykisk relaterede vanskeligheder fx ensomhed, socialfobi, identitetsusikkerhed
Sygdom i familien (fysisk og/eller psykisk)
Sociale problemer, f.eks. af økonomisk art eller pga. alkoholisme eller skilsmisse
Ulykke
Konflikter i hjemmet
mm.
Vores opgave består i at hjælpe eleven til så godt så muligt at agere i skolehverdagen trods
problemerne og/eller at få problemerne minimeret.
Efter behov har vi mulighed for at henvise til den psykolog, som er tilknyttet skolen. Her kan der
tilbydes et forløb på 3-5 samtaler. Hvis der er behov for egentlig behandling eller andre større
indgreb, kan vi hjælpe til med, at eleven får kontakt med læge, sociale myndigheder eller forskellige
relevante selvhjælpsgrupper og organisationer. Vi holder os løbende orienteret om sådanne i
kommune og omegn.
Herudover kan vi have samtaler med elever, hvis fraværet bliver for højt eller efter læreres drøftelse
af klassen/elever i forbindelse med karaktergivning.

Kollektiv vejledning:
Vi er inde i klasser omkring specifikke problemstillinger, hvis klassen og/eller lærerne ytrer behov for
det - det kan fx dreje sig om klasse- og arbejdsmiljø.
I 2.g og 1. HF afholder vi en blok, vi kalder ”midtvejsevaluering”. Her er fokus på elevernes indsats,
arbejdsmiljø, fremtidsplanlægning mm, lige som vi taler valgfag med eleverne.
Studievejlederen samarbejder med
forskellige personer og instanser for, at vi kan støtte eleverne bedst muligt. Indenfor huset drejer det
sig ud over elevens lærere om : klasseteams, SU-medarbejder,
fraværsansvarlig, læsevejleder, matematikvejleder og ledelsen. Det afhænger af den enkelte elev og
den pågældende problematik, hvori samarbejdet består.
Studievejlederen samarbejder derforuden med en række eksterne instanser - det kan dreje sig om
UU, Studievalg, kommune, selvhjælpsgrupper og frivillige organisationer, psykolog, andre
uddannelsesinstitutioner og flere andre.
Andre aktiviteter :
Studievejledningen er også inddraget i en række andre aktiviteter, som typisk ligger i bestemte
perioder af året. Det drejer sig om følgende :
● Brobygning for grundskolen (folkeskoler, privat skoler, efterskoler - efterår og forår)
● Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre (januar og februar,STX og HF)
● Optagelsessamtaler med kommende HF-elever (forår)
● Dispensationer til eksamen (forår)
● Kurser for elever med eksamensangst (forår)
● Introaftener for nye elever (efterår)
● Forældrekonsultationer
● Mentorordninger for elever med særlige behov (SPS)
Studievejlederne holder et fælles ugentligt møde, hvor vi vender relevante forhold og koordinerer
vores aktiviteter. Ønsker du en samtale eller har du spørgsmål, kan du kontakte studievejlederne via
Lectio, over mail eller via telefon. Numrene ligger andetsteds på hjemmesiden.
Studievejledningen.

