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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  

for både den enkelte og for  

fællesskabet.” 

UU Koldings bidrag til et forløb, der  

understøtter karrierelæring og  

elevernes arbejde med deres  

Studievalgsportfolioen. 



Forløbene i Share it 

Forslag til forløb med understøttende aktiviteter er 

lagt ud til 7., 8., 9. og 10. klasse. De findes på 

Meebook under Share it, og derfra kan lærere kopiere 

forløbene for så at bruge det, der giver mening for 

den enkelte underviser eller team. 

Hvis du søger efter Studievalgsportfolio under faget 
uddannelse og job, vil du kunne finde de 4 forløb.  

 

 7. kl. Studievalgsportfolio—Kolding Kommune 

 8. kl. Studievalgsportfolio—Kolding Kommune 

 9. kl. Studievalgsportfolio—Kolding Kommune 

10. kl. Studievalgsportfolio—Kolding Kommune 

Studievalgsportfolio 

Alle elever skal fra 8. årgang arbejde med deres 

Studievalgsportfolio, og det er UU-vejledernes og 

skolernes opgave at understøtte dette arbejde. Se 

mere på www.uvm.dk 

UVM om hvor og hvordan 
”I de forskellige aktiviteter i skolen kan der gen-

nem arbejdet med studievalgsportfolio skabes en 

rød tråd, som kan bruges i den afklaringsproces, 

der finder sted frem mod valg af ungdomsuddan-

nelse. Ved at skrive tanker og refleksioner ned i 

forbindelse med de forskellige vejlednings- og 

undervisningsaktiviteter kan eleverne løbende 

vende tilbage for at supplere og justere i forbin-

delse med de forskellige vejledningsmæssige ak-

tiviteter.” 

Kontakt os 

 
Ole Skovgaard Sørensen 
olsk@kolding.dk 
 
Tanja Vestergaard Skøtt 
tves@kolding.dk 

 Kan det blive bedre? 

Forløbene er lavet ud fra det materiale, vi 
havde og har fået fra lærere  i kommunen, 
og forløbene kan sagtens kvalificeres. Det 
tænker vi, at undervisere og UU-vejledere 
kan gøre i fællesskab ved at dele de gode 
ideer. Hvis I har gode emner til forløbene, 
må I  meget gerne sende dem til os på 
mail, og så vil vi ajourføre Meebook et par 
gange om året.  


