Information om UU vejledning og parathedsvurdering

Kære forældre og elever
I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse.
I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter og tiltag, der i de næste to-tre skoleår, vil være med til at
klæde eleverne på til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse ved afslutningen af 9. kl./10.kl.
De unge præsenteres for uddannelsessystemet, dels gennem den kollektive vejledning forestået af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og dels i det timeløse fag Uddannelse og Job forestået i et samarbejde mellem skolen og UU.
Parathedsvurdering og uddannelsesvalg i 8.kl.
I 8. klasse introduceres begreberne uddannelsesparat / ikke uddannelsesparat. Alle elever skal op til 1.
december i 8.kl. vælge, hvilken ungdomsuddannelse de tror, de vil søge efter 9.kl./10.kl. Eleverne skal vurderes i forhold til deres sociale, faglige og personlige forudsætninger med henblik på at påbegynde og gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Skønsmæssigt vil ca. 20 % blive vurderet ikke uddannelsesparate,
mens ca. 80 % vil blive vurderet uddannelsesparate.
Vurderes man ikke uddannelsesparat, tilbydes den unge en særlig skole- og vejledningsindsats, som aftales ved en samtale efter 15.januar. Indsatsen målrettes mod at blive uddannelsesparat i 9.kl./10.kl. Vurderes
man uddannelsesparat, tilbydes der ikke en særlig skole- og vejledningsindsats. Unge og forældre vil her
skulle opsøge informationer via elektroniske portaler og informationsmøder på ungdomsuddannelser. Alle
elever vil modtage kollektiv vejledning.
Elevplanerne bliver fremover det redskab, der skal indeholde alle oplysninger om eleven; læringsmål, uddannelsestanker, parathedsvurdering samt aftaler om, hvordan opgaven gribes an.

Ikke uddannelsesparat
Særlig skoleindsats
Særlig UU indsats
UU hjælper med at søge information, holde styr
på ansøgningsfrister, samt sende ansøgning til
ungdomsuddannelser i 9.kl./10.kl.

Uddannelsesparat
Forældre søger information, holde styr på tilmeldingsfrister, samt sender ansøgning til ungdomsuddannelser i 9.kl./10.kl.

Det er vigtigt, at I som forældre, sammen med jeres unge, undersøger de forskellige muligheder for ungdomsuddannelser. Det gives der lejlighed til, dels ved informationsaftener på den lokale skole, dels ved besøg på ungdomsuddannelser, og endeligt ved søgning på de elektroniske portaler (se bagsiden)

8. skoleår
Efteråret


Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse



Der laves gennem hele 8. årgang kollektive vejledningsforløb i samarbejde mellem UU vejleder og
klasselærer



Uge 43 eller 44: Forældre deltager i UU’s informationsmøde på skolen



Uge 46: Elever og forældre deltager i besøgsaftener på selvvalgte ungdomsuddannelser



Elever, forældre og skole taler om, hvilke tanker den unge har om fortsat uddannelse efter 9./10.
klasse



1. december: Skolen laver indstilling til UU omkring elevernes sociale, personlige og faglige forudsætninger i optagelse.dk



Elever vælger to individuelle besøgsdage på ungdomsuddannelser

Foråret


UU laver uddannelsesparathedsvurdering af alle



15. januar: UU sender brev ud til alle forældre vedrørende uddannelsesparathed.



Forældre og ikke uddannelsesparate elever indkaldes til en samtale, hvor der laves individuelle
handleplaner for den særlige skole- og vejledningsindsats med det mål, at gøre eleven uddannelsesparat.



Uge 8 – 18: Eleverne besøger to selvvalgte ungdomsuddannelser på introduktionskurser



Der afholdes løbende møder, samtaler og evalueringer i forhold til de ikke uddannelsesparate elever



Der undervises derudover i det timeløse fag Uddannelse og Job

9. skoleår
Efteråret


Der laves gennem de første måneder i 9. skoleår kollektive vejledningsforløb



Uge 43 og 44: Der afvikles obligatorisk brobygningsforløb for alle ikke uddannelsesparate



Der afvikles åbent - hus arrangementer på alle ungdomsuddannelser



Eleverne vælger ungdomsuddannelse i samarbejde med deres forældre



Der afholdes løbende møder, samtaler og evalueringer i forhold til de ikke uddannelsesparate elever

Foråret


UU laver endelig uddannelsesparathedsvurdering i forhold uddannelses ønsker og giver forældrene
besked herom



1. marts: Forældrene til uddannelsesparate elever sender uddannelsesplan samt ansøgningsskema
til ungdomsuddannelserne



Ikke uddannelsesparate elever får hjælp af UU til at sende ansøgning til ungdomsuddannelserne



Der afholdes løbende møder, samtaler og evalueringer i forhold til de ikke uddannelsesparate elever



Der undervises derudover i det timeløse fag Uddannelse og Job



Efter afsluttet 9. klasse påbegyndes ungdomsuddannelse, 10. skoleår eller opkvalificerende forløb

Elektroniske uddannelsesportaler

www.ug.dk

www.uu-aarhus.dk

www.ug.dk/evejledning

www.aarhusung.dk

