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Formålet med uddannelsesvejledningen
I grundskolen er UU´s opgave at kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Valget træffes på baggrund af
vejledningsaktiviteter, som beskrives nedenstående. Der skabes mulighed for, at eleverne kan
reflektere over egne muligheder og begrænsninger for at kvalificere valget af ungdomsuddannelse.
UU´s opgave er desuden at sikre en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, til 10. kl
eller anden aktivitet.
Uddannelsesvejledningen gennemføres fra 7. til 10. årgang i samarbejde med skolen, eleven og
forældrene.
Alle elever modtager kollektiv vejledning. Den kollektive vejledning bidrager til, at den enkelte elev
selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om
uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.
Det forventes, at hovedparten af eleverne sammen med deres forældre selvstændigt søger information
om uddannelsessystemet på blandt andet www.ug.dk og vejledning blandt andet gennem eVejledning
(www.ug.dk/evejledning.dk).
Elever, der vurderes endnu ikke at være uddannelsesparate, vil modtage en individuel og målrettet
vejledningsindsats. Indsatsen aftales i samarbejde mellem skolen og UU, så eleven forhåbentlig er
uddannelsesparat ved afslutningen af 9./10. kl.
Hvordan denne uddannelsesparathedsvurdering foretages - se nedenstående afsnit om særlig
vejledningsindsats.
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7. skoleår
Det overordnede formål med aktiviteterne i 7. kl. er at spore ind på mulige uddannelsesveje efter
grundskolen og de valg, som skal træffes fremover.
Kollektiv vejledning (for alle elever)
- Introduktion til uddannelsessystemet, ug.dk og til eVejledning gennem forskelligartede
aktiviteter i klassen
- Uddannelsesmesse på Skanderborg Rådhus den 9. november 2016. Invitation kommer inden
efterårsferien.
I forlængelse af den kollektive vejledning følger:
Virksomhedsbesøg på lokale virksomheder
UU laver en plan for virksomhedsbesøg i lokalområdet, hvor klassen sammen med en lærer deltager.
Besøgene vil være i maj/juni 2017.
Det forventes, at klassen sammen med deltagende lærer både forbereder og efterbehandler besøget.

8. skoleår
I 8. kl. begynder processen vedr. uddannelsesparathed. Denne vurderes generelt (ikke specifikt rettet
mod enten erhvervs- eller gymnasieuddannelse) ud fra, om karaktergennemsnittet er på min. 4.
Samtidig vurderes de personlige og sociale kompetencer i forhold til elevens uddannelsesparathed.
Det er skolens kriterier, som er baggrunden for UU´s vurdering. Processen er koblet til arbejdet med
elevplanen (på de kommunale skoler). Når elevernes parathed er vurderet, skal skolen og UU sammen
iværksætte relevante aktiviteter for de elever, som endnu ikke er uddannelsesparate. Forældrene
inddrages i arbejdet.
Uddannelsesaften for unge og forældre – afholdes på lokale ungdomsuddannelser
Deltagelse er obligatorisk – omlagt skoletid. Mandag den 19. sept. kl. 19.15 – 21.15 på Odder
Gymnasium.
I forbindelse med aftenens informationsdel afholdes kommunemesterskab i Skills, som klasserne på
forhånd er blevet introduceret til. Det hurtigste hold i kommunen deltager med hele klassen i Skillsfinalen i Ålborg sidst i januar.
Som indledning til informationsmødet informeres forældre og elever om UU, uddannelsessystemet,
uddannelsesparathed, uddannelsesplan og obligatorisk introduktionskursus.
Derefter afvikles caférunder, hvor rollemodeller fra ungdomsuddannelserne fortæller om deres
uddannelser. Deltagerne møder her rollemodeller fra både erhvervsmæssige og gymnasiale
uddannelser.
Kollektiv vejledning (for alle elever)
- Eleverne introduceres til uddannelsessystemet, uddannelsesparathed og valg af
introduktionskursus gennem forskelligartede aktiviteter for årgangen
- Alle elever deltager i to introduktionsforløb i foråret. Elever fra Parkvejens Skole i uge 9.
- Introduktionsforløbene evalueres med årgangen, og uddannelsesplanen introduceres.
Uddannelsesmesse på Skanderborg Rådhus den 9. november kl. 19 – 21.
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Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever)
Skolen og UU samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis,
med det formål at gøre disse elever uddannelsesparate. Her kan indgå en særlig faglig indsats fra
skolens side, afklarende praktikker m.m., som kan iværksættes efter 15. januar.
Vurderingen af paratheden foregår i en løbende proces i samarbejde med forældrene, skolen og UU.

9. skoleår
Kollektiv vejledning (for alle elever)
Arbejdet fra 8. kl. med afklaring af alle elever fortsættes.
Eleverne får vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, www.optagelse.dk og processen frem til
ungdomsuddannelse.
Eleverne har senest den 1. december på www.minuddannelse.dk indtastet deres valg af
ungdomsuddannelse, 10. kl. eller anden aktivitet. Ligeledes har skolen indtastet
standpunktskarakterer.
Uddannelsesparate elever:
Eleverne forestår selv sammen med forældrene tilmelding på www.optagelse.dk., herunder udfyldelse
af uddannelsesplanen. Yderligere information kan søges på www.ug.dk og eVejledningen.
Uddannelsesmesse på Skanderborg Rådhus den 9. november kl. 19 -21
Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever)
Skolen og UU samarbejder om at planlægge særlige forløb for eleverne, enkelt- og/eller gruppevis,
med det formål at gøre eleverne uddannelsesparate til enten erhvervs- eller gymnasial uddannelse.
Her kan indgå en særlig faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker m.m.
Brobygning på ungdomsuddannelser i efteråret er obligatorisk.
UU´s opgaver i forbindelse med www.optagelse.dk:
 sikrer, at eleverne udarbejder en uddannelsesplan
 vurderer uddannelsesparatheden senest 15. januar
 sørger for, at uddannelsesplanen underskrives af forældre senest den 1. marts
 videresender på www.optagelse.dk til den valgte ungdomsuddannelse, 10. kl. eller anden
aktivitet.
Processen sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os.
Venlig hilsen Tenna og Lise
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