
Studievalgsportfolio - afrapporteringsskema

Hvad er du gladest for at arbejde med i skolen?

Hvad er mine styrker?

Du skal overveje hvad din styrker er. Gå ind på: https://www.ug.dk/filmomdigoguddannelse/find-dine-styrker I den
øverste film 'Find dine styrker' ser du eksempler på forskellige styrker. Se filmen. Hvad, synes du, passer bedst på
dig? 

Skriv selv eller vælg én eller flere imellem:
 Nysgerrighed - Jeg tør være mig selv

 Social - Jeg tænker på fællesskabet

 Modig - Jeg tænker over tingene

 Samarbejde - Jeg er noget for andre

 Taknemmelig - Verden er større end mig

 Beskeden - Du er disciplineret

Hvordan er min skoleindsats?

Skriv selv eller vælg én eller flere imellem:
 Selvstændighed betyder, at du tør stå ved dine holdninger - også hvis nogen er uenige.

 Motiveret betyder, at du har lyst til at lære og tage del i undervisningen.

 Ansvarlig betyder, at du løser din del af fælles opgaver, og at du kan holde aftaler.

 Mødestabil betyder, at du møder til tiden hver dag og til alle timer.

 Valgparat betyder, at du er klar til at træffe valg og tænker over konsekvenserne.

 Samarbejdende betyder, at du lytter til andre og inddrager alle i gruppearbejde.

 Respektfuld betyder, at du viser hensyn over for andre. Du har det fint med, at andre synes noget andet, end du
gør.

 Tolerant betyder, at du kan finde ud af at være sammen med nogen, der er anderledes end dig selv.
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Hvad motiveres jeg af i fritiden og i skolen?

Skriv selv eller vælg én eller flere imellem:
 at vide mere om noget.

 ved ønsket om at opnå gode karakterer eller vinde konkurrencer.

 at opleve, du kan noget, som du troede var svært -og dermed få mod til at prøve flere nye ting.

 forholdet til dine klassekamerater, dine lærere eller måske din træner.

 når du får medbestemmelse eller aktivt er med i en opgave.

Nævn de tre vigtigste ting, du regner med at blive bedre til på din kommende uddannelse?
(fx: hvilke forventninger har du til den uddannelse, du skal i gang med fx faglige
forventninger til de enkelte fag, undervisere eller det sociale miljø og muligheder for
personlig udvikling)

A.

B.

C.

Har du overvejet andre uddannelser end den/dem du har valgt? (Markér med kryds hvis du
har overvejet andre uddannelser)

 EUD  EUX  STX  HHX  HTX  HF

Hvilke fordele og hvilke ulemper ser du i den/de uddannelser, som du markerede i
spørgsmål 3

Fordele:

Ulemper

I hvilke undervisnings-og vejledningsaktiviteter lærte du mest om erhvervsuddannelser og
gymnasiale uddannelser? Hvad lærte du? (fx: introkurser og brobygning til
ungdomsuddannelser, virksomhedsbesøg, uddannelsesaften, erhvervspraktik. Se flere
eksempler i skemaet på s. 2)
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Hvad har været afgørende for dit valg af ungdomsuddannelse? (fx: mulighed for
fordybelse i specifikke fag – angiv hvilke, mulighed for at arbejde i praktik, godt socialt
miljø, tæt på bolig, gode muligheder for efterfølgende job, bred uddannelse med mange
muligheder for videreuddannelse)

Hvilke job- og karrieremuligheder kan du se på kortere og længere sigt efter din
ungdomsuddannelse?

Hvad var det vigtigste du lærte hvert sted?

Introkurser til ungdomsuddannelse

 Har ikke deltaget
Den første ungdomsuddannelse, jeg besøgte var:(Vælg én imellem)

Jeg lærte, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man: (Skriv selv eller vælg én eller flere imellem)
 skal bruge sine hænder

 skal kunne lide at løse praktiske opgaver

 skal samarbejde

 skal kunne lide at læse meget

 skal kunne lide at skrive meget

 skal kunne lide at løse teoretiske opgaver

Jeg lagde især mærke til, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man: (Skriv selv eller vælg én eller flere
imellem)

 lærer at hjælpe andre mennesker

 lærer at yde en service

 lærer et håndværk

 lærer at reklamere for nogle varer

 lærer at sælge noget

Det jeg bedst kan lide ved uddannelsen er, at: (Skriv selv)

Denne ungdomsuddannelse passer så godt/dårligt på mig, at jeg giver den følgende point: (Vælg én af følgende
muligheder

 (1= passer overhovedet ikke)

 (2= passer lidt)

 (3= passer nogenlunde)

 (4= passer godt)
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 (5= passer rigtig godt)

Den anden ungdomsuddannelse, jeg besøgte, var: Vælg én imellem

Jeg lærte, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man: (Skriv selv eller vælg én eller flere imellem)
 skal bruge sine hænder

 skal kunne lide at løse praktiske opgaver

 skal samarbejde

 skal kunne lide at læse meget

 skal kunne lide at skrive meget

 skal kunne lide at løse teoretiske opgaver

Jeg lagde især mærke til, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man: (Skriv selv eller vælg én eller flere
imellem)

 lærer at hjælpe andre mennesker

 lærer at yde en service

 lærer et håndværk

 lærer at reklamere for nogle varer

 lærer at sælge noget

Det jeg bedst kan lide ved uddannelsen er, at: (Skriv selv)

Denne ungdomsuddannelse passer så godt/dårligt på mig, at jeg giver den følgende point: (Vælg én af følgende
muligheder)

 (1= passer overhovedet ikke)

 (2= passer lidt)

 (3= passer nogenlunde)

 (4= passer godt)

 (5= passer rigtig godt)
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Brobygning til ungdomsuddannelse

 Har ikke deltaget

Jeg besøgte følgende ungdomsuddannelse: (Vælg én imellem)

Jeg lærte, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man: (Skriv selv eller vælg én eller flere imellem)
 skal bruge sine hænder

 skal kunne lide at løse praktiske opgaver

 skal samarbejde

 skal kunne lide at læse meget

 skal kunne lide at skrive meget

 skal kunne lide at løse teoretiske opgaver

Jeg lagde især mærke til, at denne ungdomsuddannelse er et sted, hvor man(Skriv selv eller vælg én eller flere
imellem)

 lærer at hjælpe andre mennesker

 lærer at yde en service

 lærer et håndværk

 lærer at reklamere for nogle varer

 lærer at sælge noget

Det jeg bedst kan lide ved uddannelsen er, at: (Skriv selv)

Denne ungdomsuddannelse passer så godt/dårligt på mig, at jeg giver den følgende point: (Vælg én af følgende
muligheder)

 (1= passer overhovedet ikke)

 (2= passer lidt)

 (3= passer nogenlunde)

 (4= passer godt)

 (5= passer rigtig godt)

Uddannelsesaften/åbent hus

 Har ikke deltaget

Skriv selv
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Virksomhedsbesøg

Jeg har besøgt følgende virksomhed: (Skriv selv)

Denne virksomhed lever af at: (Skriv selv)

Jeg lærte, at denne virksomhed er et sted, hvor man kan: (Skriv selv eller vælg én eller flere imellem)
 skal kunne lide at møde nye mennesker

 skal kunne lide at snakke med andre

 skal kunne lide at arbejde alene

 skal kunne lide at arbejde selvstændigt

 skal bruge sine hænder

 skal samarbejde meget

 skal kunne lide at løse praktiske opgaver

 læser meget

 skriver meget

 regner meget

 hjælper andre mennesker

 Yder en service

 udfører et stykke håndværk

 reklamerer for og sælger varer
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Erhvervspraktik

 Har ikke deltaget

Jeg har været i erhvervspraktik i følgende virksomhed: (Skriv selv)

Denne virksomhed lever af at: (Skriv selv)

Jeg prøvede selv at lave følgende opgaver: (Skriv selv)

Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave følgende opgaver: (Skriv selv)

Jeg lærte, at denne virksomhed er et sted, hvor man kan: (Skriv selv eller vælg én eller flere imellem)
 skal kunne lide at møde nye mennesker

 skal kunne lide at snakke med andre

 skal kunne lide at arbejde alene

 skal kunne lide at arbejde selvstændigt

 skal bruge sine hænder

 skal samarbejde meget

 skal kunne lide at løse praktiske opgaver

 læser meget

 skriver meget

 regner meget

 hjælper andre mennesker

 Yder en service

 udfører et stykke håndværk

 reklamerer for og sælger varer

Undervisning i uddannelse og job

 Har ikke deltaget

Vejledning med en UU-vejleder eller eVejleder

 Har ikke deltaget 
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Ug.dk

 Har ikke deltaget 

Værktøjer

 Har ikke deltaget 

Forløb og aktiviteter i den åbne skole fx samarbejde med en virksomhed eller
ungdomsuddannelse

 Har ikke deltaget 

Projektopgave i 9. klasse og/eller OSO i 10. klasse

 Har ikke deltaget 

Valgfag

 Har ikke deltaget 

Andet Fx: tværgående projekter, ”Uddannelse og Job”, informationsmøder om
ungdomsuddannelser

 Har ikke deltaget 
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