Forældreorientering

om uddannelsesparathedsvurdering
i 9. og 10. klasse
Når den unge forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en
uddannelsesinstitution, skal den unge have vurderet sin
uddannelsesparathed i forhold til den uddannelse, den unge søger
optagelse på.
Vurderingen af uddannelsesparatheden begynder allerede i 8. klasse i
forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen. Skolens lærere vurderer
ud fra objektive kriterier, om den unges faglige, sociale og personlige
forudsætninger matcher til uddannelsesønsket.
Hvad betyder det at være uddannelsesparat?
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering hvor der
ses på den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger i
relation til uddannelsesønsket. Nedenstående punkter indgår blandt
andet:

Hvilke forudsætninger kræves der for at være uddannelsesparat?
Den unge bliver vurderet på sine faglige, personlige og sociale forudsætninger i
relation til uddannelsesvalget.
Faglige forudsætninger:
De faglige kompetencer handler om, hvordan man arbejder i de fag, man har i
skolen. Særligt dansk, matematik og engelsk er vigtige fag, men også fysik og
kemi og et andet fremmedsprog - hvis man skal på gymnasiet.
Der er specifikke faglige adgangskrav til de enkelte ungdomsuddannelser. For
at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal den unge have mindst 2,0 i
gennemsnit i fagene dansk (skriftligt og mundtligt) og matematik (skriftligt).
For at blive optaget på et gymnasium er de forventelige karakterer mellem 47.
Personlige forudsætninger:
Den unges handlekompetence er væsentlig. Det handler om at møde til tiden,
ikke have meget fravær, have gode samarbejdsevner, kunne arbejde
selvstændigt samt deltage aktivt i undervisningen og aflevere skoleopgaverne
til tiden. Der ses også på den unges evne til at træffe beslutninger, til at lære
af egne fejl, samt omsætte behov og ønsker til handling. I vurderingen indgår
endvidere den unges selvtillid og selvopfattelse.
Sociale forudsætninger:
Sociale færdigheder og forudsætninger er afgørende for at kunne fungere på
ungdomsuddannelsen. Det handler meget om den unges evne til at indgå i et
samarbejde, at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, at kunne håndtere
konflikter, at kunne bidrage konstruktivt til fælles opgaveløsning og at have
respekt og forståelse for andre – også når de er anderledes end en selv.
Hvornår skal uddannelsesparatheden vurderes?
Den endelig parathedsvurdering foretages i 9. og 10. klasse, når den unge
søger optagelse på en ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk

Hvem foretager uddannelsesparathedsvurderingen?
Skolen foretager en helhedsvurdering ud fra de omtalte forudsætninger i
forhold til den unges uddannelsesvalg efter 9./10. klasse. Det kan fx være, at
den unge mangler nogle faglige færdigheder men alligevel bliver vurderet
uddannelsesparat, fordi den unge arbejder engageret og er god til at
samarbejde med de andre i klassen. Omvendt kan det være, at den unge
mangler nogle faglige færdigheder og samtidig med har fx et meget højt
fravær, ikke afleverer opgaver eller mangler samarbejdsevne, hvilket samlet
medfører, at den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat. Der kan være
mange individuelle begrundelser for, at den unge bliver vurderet ikkeuddannelsesparat af skolen.

Hvad hvis den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat?
Hvis skolen vurderer, at den unge er ikke-uddannelsesparat, sender skolen
senest 1. februar uddannelsesplanen til UU Esbjerg. UU vurderer derefter
den unges uddannelsesparathed.
Den unge og/eller forældrene er uenige i UUs vurdering?
Hvis den unge og/eller dennes forældre er uenig i UUs
uddannelsesparathedsvurdering, sendes uddannelsesplanen og ansøgningen
til den pågældende uddannelsesinstitution, som den unge ønsker optagelse
på. Uddannelsesinstitutionen foretager en ny vurdering på baggrund af
uddannelsesplanen og kriterierne for optagelse på uddannelsesinstitutionen.
Den unge vil derudover komme til en optagelsesprøve og/eller
optagelsessamtale. Umiddelbart efter samtalen og/eller optagelsesprøven vil
uddannelsesinstitutionen fremsende den endelige vurdering, der ikke kan
ankes.

Den unge er vurderet ikke-uddannelsesparat, hvad er planen?
Hvis den unge bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, skal UU i et samarbejde
med forældrene udarbejde en ny uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal
indeholde en plan, der gør den unge uddannelsesparat til den ønskede
uddannelse eller anden ungdomsuddannelse, såfremt den unge opfylder
optagelseskravene.
Hvis der er spørgsmål omkring uddannelsesparathedsvurderingen?
Den unge og forældrene skal altid kontakte skolen for at drøfte
uddannelsesparathedsvurderingen med skolens lærere.
UU kontaktes kun, såfremt den unge i 8. klasse er blevet tilknyttet en UUvejleder, der i et samarbejde med skolen skal forberede den unge på at tage
en ungdomsuddannelse via intensive vejledningsforløb. Eller såfremt den unge
1. februar i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen overgår til UU.

Nyttige links
Uddannelsesguiden
Uddannelsesplanen
eVejledning
Optagelse til uddannelserne

www.ug.dk
www.minuddannelse.dk
www.evejledning.dk
www.optagelse.dk

