Forældreorientering

Vejledningsaktiviteter i 10. klasse
UU Esbjerg har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i
folkeskolens 10. klasse og vejleder desuden eleverne på de fleste frie grundskoler.
UU sørger for, at den enkelte elev er forberedt på valg af ungdomsuddannelse efter 10.
klasse. Eleverne forberedes på valget ved at deltage i brobygningsforløb, praktik, individuelle
og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med de
unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge søger ind på.
Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever,
der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at kunne få vanskeligheder ved at vælge,
påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningen i 10. klasse
UU vejlederen deltager i forældremøder med orientering om vejledningen i 10. klasse og vil
være til stede ved skole-hjemsamtalerne.
Eleverne bliver i efteråret orienteret om:
 De obligatoriske brobygningsforløb
 Digital vejledning ” hjælp til selvhjælp”
 E-Vejledning
 Ungdomsuddannelsernes opbygning
 Tilmelding til brobygningsforløb

Den obligatoriske brobygning

Alle elever, der har valgt at gå i 10. klasse, skal deltage i brobygning eller kombinationer af
brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv i minimum 1 uge.
Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial
uddannelse.
Valgskemaet kommer i forbindelse med vejledningsdagen.

Den alternative brobygning:

Alle elever deltager i den alternative brobygning i starten af januar, hvor undervisningen for
elever, der vælger en erhvervsuddannelse, foregår på ungdomsuddannelsernesinstitutionerne.
Elever, der vælger en gymnasial uddannelse, modtager undervisning på 10. klasse.
Valget foretages i et samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og UU-vejleder.
Er der spørgsmål til brobygningen, vil uddannelsesvejlederen eller skolen være behjælpelig.
Er der uddannelsesrelaterede spørgsmål, kan eVejledningen kontaktes.

I januar/februar måned afholdes der informationsarrangementer på de forskellige
uddannelsessteder for forældre og elever.

Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne

I januar udarbejder den unge sin uddannelsesplan til den fremtidige uddannelse.

Heri beskriver den unge blandt andet de overvejelser, der er i forbindelse med det
fremtidige uddannelsesvalg.

Tilmelding til uddannelsesinstitutionerne foregår digitalt på www.optagelse.dk
Tilmelding foregår i samarbejde med elev, forældre, skole og UU vejleder.
Skolen og UU vil give information på Intra omkring www.optagelse.dk i januar/februar.

Uddannelsesparathed

Skolen og UU vurderer i samarbejde, om den unge er uddannelsesparat til at starte på den
valgte ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Vurderingen foretages ud fra den unges faglige,
personlige og sociale kompetencer.

Hvilke forudsætninger kræves der for at være uddannelsesparat?

Faglige forudsætninger:
En forudsætning for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse er, at den unges faglige
færdigheder i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskab har et vist niveau. Uden disse
færdigheder kan den unge få svært ved at klare de krav, der stilles på en
ungdomsuddannelse.
Personlige forudsætninger: Den unges handlekompetence er væsentlig. Det handler om at
møde til tiden, ikke have meget fravær, have gode samarbejdsevner, kunne arbejde
selvstændigt, deltage aktivt i undervisningen og aflevere skoleopgaverne til tiden.
Den unge vurderes også på evnen 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 evner til at indgå i et
samarbejde, at have respekt og forståelse for andre – også når de er anderledes end en selv.
Herudover ses der på evnen til at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, og om den unge
kan håndtere konflikter og bidrage konstruktivt til arbejdsfællesskabets opgaveløsning.
Specifikke faglige adgangskrav til en erhvervsuddannelse
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).
Nyttige links
Uddannelsesguiden
Uddannelsesplanen
Brobygningsforløb
eVejledning
Optagelse til uddannelserne

www.ug.dk
www.minuddannelse.dk
www.brobygning.dk
www.eVejledning.dk
www.optagelse.dk

