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Vi tror på, at der findes en ungdomsuddannelse til alle. Sammen med de unge arbejder vi for at finde den uddannelse, der giver mening og værdi både for den enkelte og for fællesskabet. Vi tror på, at vejen til det gode liv går via en ungdomsuddannelse, der giver
mening og værdi for den enkelte. Vi faciliterer de processer, der gør de unge bevidste og parate til at gå i den retning, der er rigtig for
dem. Derefter er det op til den enkelte at følge vejen.
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Forord
I august 2017 introducerede vi i UU-Kolding den nye studievalgsportfolio til 8. årgang.
Vi fandt de bagvedliggende tanker om aktivt at understøtte karrierelæringsbegrebet
meget relevante for de unge, men vi fandt samtidig det medsendte afrapporteringsskema mindre attraktivt og motiverende for eleverne. Vi vil i projektet sammen med lærere,
ungdomsuddannelser og øvrige sparringspartnere have fokus på at udvikle konstruktive redskaber, som giver mening for eleverne i deres refleksions- og læringsproces.
Samtidig vil vi have fokus på, at redskaberne er brugervenlige for lærere og forældre.
Sidst, men ikke mindst, vil vi have fokus på, at resultatet bliver brugbart for vejlederne
på ungdomsuddannelserne.
Studievalgsportfolioens hovedområder er;

INDSIGT

UDSYN

OPLEVELSER

Disse elementer indgår i en løbende proces og hjælper eleverne med at sætte fokus på
deres refleksioner om uddannelse og job, kvalificerer deres valgparathed og støtter dem
og fagpersonerne omkring dem i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
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Produktbeskrivelse
Produktets endelige form afhænger af

Disse tre intentioner (indsigt, oplevelser

input fra udviklingsdagen. UU-Koldings

og udsyn) er bærende for denne aktivitet.

hensigt er at udarbejde et redskab (fx et

Vi forestiller os et færdigt produkt, som er

gulvspil), som får eleverne op af stolene,

til rådighed på samtlige skoler i minimum

giver anledning til refleksion i grupper,

ét eksemplar, så det er let tilgængeligt for

samt fodrer eleverne med indsigt, så de

lærere i alle fag at hive frem. Aktiviteten

kan beskrive deres refleksioner i den aktu-

skal have en varighed på cirka 10-15 min.,

elle IT løsning.

så det igen opleves som let tilgængeligt,
brugbart og realistisk i forhold til den tidsmæssige ressource.

Spørgsmål til
ungdomsuddannelserne
– til forberedelse
•H
 vilke informationer/refleksioner fra de unge er relevante for
ungdomsuddannelserne at få med i studievalgsportfolioen?
•H
 vilken ”form” skal/kan disse informationer leveres i?
(tekst, auditivt, visuelt etc.)
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Projektets tidsperspektiv
December 2017
/Januar 2018

Marts 2018

Udarbejde informationsmateriale til samarbejdspartnere om
projektets formål og vision.

Udviklingsdag på Innovationsfabrikken
med deltagelse af alle grundskole
vejledere og 18 ildsjæle fra folkeskolerne. Ungdomsuddannelserne er inviteret
til begyndelsen af dagen, hvor vi har
mulighed for at have en dialog omkring,
hvordan studievalgsporfolioen kan blive
et meningsfuldt redskab i processen i
grundskolen, samt et brugbart redskab
for ungdomsuddannelserne.

Februar 2018

April 2018

Grundskolevejlederne mødes
og arbejder med strukturen
omkring projektet.

Der vil på udviklingsdagen
blive nedsat arbejdsgrupper,
som samler op og udvikler
på flere parametre. Bl.a.
aktiviter/redskaber, der understøtter refleksionsarbejdet
i grundskolen. Aktiviteter, der
understøtter eleverne visuelt,
auditivt og intuitivt med materialer, der er let tilgængelige og
brugervenlige.

 ave aftaler med grundskoler
L
og ungdomsuddannelser.

Der foretages fokusgruppeinterview med elever omkring
deres oplevelse af studievalgsportfolioen, og hvordan de
aktivt ville kunne bruge denne.
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Juni 2018

Oktober 2018

November 2018

Produkterne præsenteres
for ungdomsuddannelserne,
skoleledere og lærere på 8.
årgang ved et fyraftensarrangement.

Projektet evalueres og udbredes til øvrige UU-centre i
Danmark

Uddannelsesmesse for elever i
8. klasse med deltagelse af ungdomsuddannelserne i K
 olding
Kommune, hvor formålet er at
understøtte elevernes valg af
introforløb. UU-Kolding vil, ud
over at være arrangør, deltage
med en stand, hvor vi vil give
elever og forældre ideer til, hvordan studievalgsportfolioen kan
bruges.

Aftaler på skolerne om afprøvning af redskaberne.

August
/september 2018
UU-vejlederen deltager på
forældremøder på 8. årgang,
hvor forældrene introduceres
til studievalgsportfolioen.
UU dag i samtlige 8. klasser a’
4 timers varighed med fokus
på de tre hovedområder i
studievalgsportfolioen. Der vil
bl.a. være besøg af håndværkere som et oplæg til en aktivitet, der kan arbejdes med.

Fremadrettet
Uddannelse & Job er implicit i alle
grundskolens fag, og det er meningen, at alle lærere i alle fag skal
italesætte for eleverne, hvornår
en aktivitet kunne have et uddannelsesmæssigt perspektiv, som
det ville være hensigtmæssigt at
dokumentere i studievalgsportfolioen. Dette vil ydermere ske i
den kollektive vejledning og i den
individuelle og gruppebaserede
vejledning af IUP elever.
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Refleksion
INDSIGT

Aktivt
refleksionsspil
Bevægelse

Visuelt

OPLEVELSE

Dokumentation
(One Note,
Meebook)

Auditivt

Tekst

Fortrykte
svarmuligheder
UDSYN

Svarmuligheder
i studievalgs
portfolioen
Spørgsmålenes
ordlyd
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Udviklingsdag på
Innovationsfabrikken 7. marts 2018
8.15

Morgenmad og velkomst

8.45

Oplæg fra UU om projektets form og indhold

9.10

Faglig oplæg om designprocesser

9.40

Gruppearbejde – afsæt i ungdomsuddannelsernes udbytte (Se bilag)
4 grupper bestående af;
- 2 lærere
- 1 vejleder fra ungdomsuddannelserne
- 1-2 UU vejledere
Faglig sparring er til rådighed

10.40 Opsamling og diskussion
11.00 Pause – På gensyn og tak til vejledere fra ungdomsuddannelserne
11.10

Oplæg fra PLC om Studievalgsportfolio og muligheder i fx Meebook

11.45 Frokost
12.30 Fælles Brainstorm – se figur side 10
14.00 Opsamling og kage. Nedsættelse af arbejdsgrupper (Skal mødes 3 x 2 timer)
14.20 Mødes i arbejdsgrupper – hvad skal undersøges til vi mødes første gang?
15.00 Afrunding af dagen
15.15 Tak for indsatsen i dag

Arbejdsgruppernes færdige produkt overdrages til koordinator (UU), som fagligt
sparrer med UC Syd.
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Vigtige datoer
Udviklingsdag
Den 7. marts

kl. 08.15-15.15

Arbejdsgruppe Indsigt mødes:
13. marts

08.30-10.30

21. marts

11.30-13.30

5. april

08.30-10.30

Arbejdsgruppe Oplevelser mødes:
13. marts

11.00-13.00

20. marts

08.30-10.30

5. april

11.00-13.00

Arbejdsgruppe Udsyn mødes:
14. marts

08.30-10.30

20. marts

11.00-13.00

4. april

12.30-14.30

Kontaktpersoner ved UU-Kolding
I kan kontakte en af nedenstående UU-vejledere, hvis I har spørgsmål.

Ole Skovgaard

Tanja Vestergaard Skøtt

Anne Bro Lake

olsk@kolding.dk

tves@kolding.dk

anlak@kolding.dk

