
Nyhedsbrev til faglige vejledere – Tavshedspligt og sparring  
 

Som faglig vejleder er man omfattet af tavshedspligt. Men nogle gange oplever man måske et behov for at ”læsse af” 
eller dele nogle af sine oplevelser med andre. Og så kan man jo komme til at befinde sig lidt i en gråzone for, hvad der 
er dels lovligt, etisk og hvad du har behov for. Den problematik skal nyhedsbrevet handle om denne gang. 
I dette nyhedsbrev for du derfor:  
• En video om hvad tavshedspligt betyder for dig, der er faglig vejleder. 
• Et vejledningstip med råd til, hvordan du kan arbejde med at ”læsse af” på en etisk forsvarlig og lovlig måde – 

uden at bryde din tavshedspligt. 
• En liste med webinarer fra Studie- og trivselsvejledningen. De omhandler mange forskellige temaer, som kan 

være relevante for studerende.  
• Et bilag med en feedback-model du kan bruge, hvis du skal arbejde med kollegial sparring.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på denne video og hør Jesper fra Uddannelsesjura fortælle om, 
hvad tavshedspligt betyder for dig der arbejder som faglig vejleder. Du 
må altid tage kontakt til Uddannelsesjura, hvis du har spørgsmål ift. din 
tavshedspligt i konkrete sager på mail: uddannelsesjura@sdu.dk  

 

Nyhedsbrevet udkommer fem gange i løbet af semestret, hver gang 
med et nyt spændende tema. Vi glæder os til, at du vil læse med. 
Ønsker du ikke at modtage de kommende udgaver af dette nyhedsbrev 
så meld dig fra her. 

Mvh. Mette og Mikkel fra Studie- og trivselsvejledningen. 

Webinarer fra Studie- og 
trivselsvejledningen:  

• Overgange på studiet: 
Specialekickstart, Fra 
professionsbachelor til kandidat og 
Sådan jonglerer du studiet, 
arbejdet, familien og fritiden – en 
guide til dig på deltid.  
 

• Studieteknikker: Planlæg din 
studiedag, Få en studiegruppe til 
topkarakterer, Læseteknik, 
Notatteknik og Skru op for din 
motivation 
 

• Klar til eksamen: Tæm din 
eksamensnervøsitet, Klar til 
mundtlig eksamen, Har du for 
travlt? og Forbered dig til eksamen 
hele semestret igennem.  
 

• Find dem alle her.  
 
 

 

 

Månedens vejledningstip 

Når man har professionelle samtaler, kan det være nødvendigt at tale om det, der er svært. Både for at blive 
endnu dygtigere til sit arbejde og for at ”læsse af”, hvis noget har været tungt at sidde med. Samtidig skal man dog 
være sikker på, at det foregår på en etisk forsvarlig og lovlig måde. Du kan derfor måske have glæde af disse tre 
råd: 

1. Har du haft en samtale, som var svær eller tung, så kan du starte med at gå til din leder. Hvad enten din 
leder er studieleder, AC-vejleder eller noget helt andet kan personen hjælpe dig med at få talt om det 
svære og evt. sende dig videre til andre du kan sparre med.  
 

2. Husk at du har et ansvar i at sikre at vejledningssamtalen foregår i et miljø, hvor I er sikret privatliv og at 
tavshedspligt kan overholdes. Træk derfor gerne den studerende med ind på dit vejledningskontor, også 
selvom de bare har et hurtigt spørgsmål. Hav også en opmærksomhed på, hvad du skriver med 
studerende om på sociale medier, også selvom de kontakter dig.  

 
3. Du må gerne sparre med kolleger og andre ansatte om sager. Faktisk kan det være en meget god ide at 

søge kollegial supervision. Men husk på at gøre det på en ordentlig og velovervejet måde. Sæt en ramme 
for, hvordan I skal snakke om en given sag, inden I går i gang. 
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