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Formål
Formålet med Schultz Vejlederpris er at fremme og opmuntre fagligt initiativ, nytænkning og mod, der
har gjort en særlig forskel inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, uddannelse og
beskæftigelse.
Kriterier for tildeling
Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der arbejder inden for vejlednings, uddannelsesog beskæftigelsesområdet, og som har udmærket sig særligt ved fx:
•
•

•
•
•
•
•

at yde en særlig faglig indsats og vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj
faglig karakter
at bidrage til at sikre, at fagpersoner på vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
høres, når der skal træffes væsentlige ændringer i politik og organisation eller har sikret
fagpersoner på området indflydelse, medbestemmelse og respekt blandt samarbejdspartnere.
at udvise særligt mod og kampgejst inden for vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de
vejledte/borgerne.
at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske opgaver på vejlednings, uddannelsesog beskæftigelsesområdet til gavn for de vejledte/borgerne.
at yde en særlig indsats inden for forskning eller ved udvikling af nye metoder eller -teorier, der
udvikler faget inden for vejledning, uddannelse og beskæftigelse.
at gå nye veje inden for faglig uddannelse på vejlednings-, uddannelses- og
beskæftigelsesområdet.

Uddeling
Prisen uddeles hvert andet år (ulige årstal). Prisen udgør kr. 25.000, som overrækkes sammen med et
diplom.
Prisen overrækkes ved en kort reception. Undervisningsministeren inviteres til at overrække prisen.
Indstilling
Prisen kan ikke søges. Modtageren vælges af en bestyrelse, som ledes af Schultz. Bestyrelsen består af
yderligere fire-fem fremtrædende personer inden for dansk vejledning, uddannelse og beskæftigelse,
der inviteres til at deltage det pågældende år.

Schultz efterlyser motiverede nomineringer til prismodtagere ved annoncering i nyhedsbrev og relevante
medier. Også medlemmer af bestyrelsen kan nominere kandidater. Alle motiverede nomineringer
vurderes på lige fod.
Formanden udsender i god tid nomineringerne til bestyrelsen og indkalder til møde el. lign., hvor
prismodtageren indstilles.

Revideret den 10. januar 2017
Simon Svarrer, adm. direktør for Schultz

Studie og Erhverv indstiftede den 1. marts 1993 Vejlederprisen, som siden har været uddelt hvert
andet år. Pr. 1. august 2010 blev Studie og Erhverv en del af Schultz koncernen. Schultz viderefører
prisen under navnet Schultz Vejlederpris.
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