Klar – parat – uddannelsesstart

Vejledning
i 7.-10. klasse

Kolding Kommune
Ungdommens Uddannelsesvejledning

Om UU
Vi har en bred viden om
uddannelsessystemet
Vi åbner døren til din
ungdomsuddannelse ved
forskellige aktiviteter
Vi tror, der findes en ungdomsuddannelse til alle
Vi møder dig på din skole
Vi tager udgangspunkt
i dig
Vi vejleder ud fra dine
styrker og interesser
Vi giver ikke op
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Ungdommens
Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er en del af den kommunale
ungeindsats.

UU tilbyder uddannelsesvejledning til alle

sesmuligheder samt opnår erkendelse af

elever i 7. – 10. klasse på samtlige folke-

egne forventninger og kompetencer for

skoler, frie grundskoler og specialskoler i

derigennem at blive i stand til at træffe et

Kolding Kommune.

selvstændigt valg af ungdomsuddannel-

Vi har et tæt samarbejde med skoler,

se eller job.

lærere, AKT, PPR og naturligvis elever og
forældre.
Uddannelsesvejledningen i grundskolen
medvirker til, at eleven tilegner sig et
bredt kendskab til de mange uddannel-
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Klar til at vælge
Vejledningen i grundskolen er en vigtig

den enkelte unge med at blive parat til at

del af udskolingsprocessen fra 7.-9. eller

vælge sin egen vej ud i ungdomslivet og i

10. klasse. Vejledningen af eleverne fore-

uddannelse eller job.

går i tæt samarbejde med skolens lærere
og forældre.

I vejledningen indgår en række aktiviteter
og oplevelser, som er målrettet klassen

Igennem udskolings- og vejledningsprocessen er det en fælles opgave at hjælpe

Eksempler på vejledning
Kollektiv vejledning i klassen
Uddannelsesmesser
Erhvervsintrodag
og Skills konkurrencer
Erhvervspraktik
Introkursus og brobygning
på ungdomsuddannelser
Informationsarrangementer

og den enkelte elev.
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Vejledningsaktiviteter
Aktiviteterne tager udgangspunkt i karrierelæringsprincippet. Her ændres
perspektivet fra at have fokus på valget til at have mere fokus på læring.
De unge skal lære at vælge – dette kaldes karrierelæring!

Muligheder

Selvindsigt

Valgkompetence

Forståelse af, hvilke

Handler om at kende sig

Den sum af viden og

muligheder man har i

selv – også i en uddan-

færdigheder, man skal

forhold til egne forud-

nelses- eller erhvervs-

være i besiddelse af for

sætninger, kendskab til

mæssig sammenhæng.

at kunne vælge og be-

konkrete job og uddan-

grunde valg mellem flere

nelsesmuligheder.

alternativer

Omstillingsparathed

Opdage

Ordne

Evnen til at kunne forud-

Se, høre, mærke, sanse

Ordne informationer på

se og bearbejde konse-

og opleve. Få indtryk

en meningsfuld måde

kvenser af en beslutning

nok til at kunne komme

- finde sammenhæng,

og til at kunne tackle

videre.

bemærke og sammen-

usikkerhed.

ligne.

Fokusere

Forstå

Vide hvad man skal

Vide hvordan noget

være opmærksom på

fungerer – kende kon-

og hvorfor. Hvad er

sekvenser af handlinger.

vigtigt!

Forklare og forstå.
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Parat til uddannelse
UU-vejlederens fornemste opgave er at hjælpe de unge til at blive parate til
uddannelse og job.
Uddannelsesparathedsvurderingen

Der vurderes til alle ungdomsuddannel-

(UPV) er en løbende proces med start

ser i forhold til de faglige, personlige, so-

i 8. klasse til den endelige vurdering,

ciale, og praksisfaglige forudsætninger.

som foretages i slutningen af 9. eller 10.
klasse.

Faglige forudsætninger

Personlige

•

forudsætninger

Standpunktskarakterer:
Der vurderes i forhold
til Hhx/Htx/Stx – Hf –
Eud/Eux

•

Motivation, mødestabilitet, selvstændighed, ansvarlighed, valgparathed.

Eud/Eux: Dansk og
matematik – minimum
karakter på 02

•
•

Hf: Gennemsnittet skal
være 4 + (02)

Sociale

Hhx/Htx/Stx: Gennem-

forudsætninger

snittet skal være 5 +

Samarbejdsevner,
respekt, tolerance.
Praksisfaglige
forudsætninger
Praktiske færdigheder og
kreativitet, værkstedsfærdigheder,
arbejdskendskab eller
arbejdspladsfærdigheder.
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Studievalgsportfolio
En studievalgsportfolio skal betragtes
som en uddannelsesdagbog, hvor de
indsamlede erfaringer og refleksioner
over vejledningsaktiviteter samles i et
dokument sammen med en personlig
beskrivelse af egne styrker og færdigheder.
Den personlige studievalgsportfolio findes på ung.unoung.dk og påbegyndes i
8. klasse.
Det er vigtigt, at de unge lærer at vælge.
Det første uddannelsesvalg er jo bare det
første af en lang række af fremtidige valg.

Det er OK at være i tvivl, det er faktisk en forudsætning for at blive klogere!

JEG OPDAGER

JEG ORDNER

JEG FOKUSERER

JEG FORSTÅR

Sanser, oplever,

Ordner information,

Er opmærksom,

Forklarer, forudser

får indtryk, samler

sammenligner,

mærker hvad der

hvilke handlinger,

inspiration

bemærker, opdager

er vigtigt for mig

der fører til hvad

sammenhænge
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Ansøgning om optagelse
til ungdomsuddannelse
Ansøgningen til ungdomsuddannelse eller 10. klasse foretages digitalt via www.
optagelse.dk . Fra medio januar er der adgang til uddannelsesplanen på optagelse.
dk og processen kan gå i gang.
•

Elever og forældre er ansvarlige for at tjekke stamdata: adresse, mail og mobil.

•

Kontrollér at alle standpunktskarakterer er korrekte.

•

Der er mulighed for at indsætte 5 forskellige uddannelsesønsker.

•

Når der er indtastet ønsker fremkommer uddannelsesparathedsvurderingen.

•

Vurderingen er ikke synlig, hvis der vælges 10. klasse.

•

Elever og forældre er ansvarlige for at vedhæfte studievalgsportfolien.

•

Ansøgningen sendes til 1. prioriteten, når denne er signeret.

•

Deadline er den 1. marts.

•

Efter 1. maj modtages en tilbagemelding vedr. reservation af en plads.

•

Den endelige UPV foretages primo juni.

•

For at blive optaget skal optagelseskriterierne være opfyldt.

•

Omvalg kan herefter ske i samarbejde med UU – vejlederen.
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Optagelseskriterier
•

Ansøgt rettidigt

•

Vurderet uddannelsesparat

•

Afsluttet og bestået afgangseksamen i 9. eller 10. klasse

•

Modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog

•

Aflagt folkeskolens afgangseksamen i de lovbundne prøvefag samt udtræksfagene

•

Bestået de faglige adgangskrav:
-

Eud/eux: Dansk og matematik bestået med 02

-

Hf: 4 i gennemsnit ved eksamen (9. klasse), 02 fra 10.klasse

-

Hhx, Htx, Stx: 3 i gennemsnit ved eksamen

Opfyldes disse ikke, er det muligt at gå til optagelsesprøve
Læs mere på www.ug.dk eller www.uvm.dk
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Uddannelsessystemet
9. eller 10. klasse
Kompetencegivende ungdomsuddannelse

Individuel uddannelse

Erhvervsuddannelse

Gymnasial

FGU

1½-5 år

uddannelse

Forberedende Grundud-

2-3 år

dannelse, 2 år

Eud/Eux

•

Fire hovedområder:

•

Hf

•

Sundhed, omsorg

•

Hhx

og pædagogik

•

Htx

Kontor, handel og

•

Stx

forretningsservice

•

IB

•
•

uddannelse
•

PGU: Produktions-grunduddannelse

•

Fødevarer, jordbrug

AGU: Almen Grund-

EGU: Erhvervsgrunduddannelse

og oplevelser
•

Teknologi, byggeri

STU

og transport

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, 3 år

Job eller videre-

Videregående

Ungdomsuddannelse

gående uddannelse

uddannelse

eller job
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Kom godt fra start
Hvis den unge synes, at det med ud-

Målgruppevurdering til STU eller

dannelse er svært, om det så er fagligt,

FGU

personligt eller socialt, kan UU-vejlede-

Det er UU-vejlederen, der orienterer om

ren kontaktes. Det samme er gældende,

og målgruppevurderer til STU (Særligt

hvis der ønskes omvalg. UU-vejlederen

Tilretteligt Ungdomsuddannelse) og til

kan i samarbejde med uddannelsesinsti-

FGU (Forberedende Grunduddannelse).

tutionen hjælpe og støtte den unge med
henblik på at få de bedste forudsætnin-

Efter grundskolen

ger og muligheder for at gennemføre en

UU tilbyder vejledning til unge under 25

uddannelse.

år, som enten ikke er i gang med uddannelse, job eller endnu ikke har afsluttet

Mentorordningen i overgangen til

en ungdomsuddannelse. Vejledningen

noget nyt

kan være opsøgende og er koordineret i

Med nye kammerater, omgivelser, ram-

den Kommunale Ungeindsats.

mer, og forventninger kan den unge let få
oplevelsen af at stå alene. Mentorordningen er for unge, som kæmper med den
usikkerhed, der kan opstå i nye ukendte
situationer.
UU Kolding tilbyder mentorer til unge,
der går i 9./10. klasse i Kolding, på en
ungdomsuddannelse eller er i gang med
anden forberedende aktivitet. Mentorordningen har til formål at fastholde og
støtte i overgangen.

10–11
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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 for både den enkelte og for
fællesskabet.

enkelte unge og for fællesskabet

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Telefon 7979 1817
uu@kolding.dk

Grafisk design . Kommunikationsafdelingen . Kolding Kommune

Sådan skaber vi værdi – både for den

