
 

Kære forældre i 9. klasse 

 

Med dette brev vil vi i UU Kolding præsentere de vejledningsaktiviteter, vi tilbyder til jer som forældre. 

UU-vejledningen i 9. klasse har primært fokus på afklaring og valgproces ift. ansøgning til 

ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Ud over de lovbestemt vejledningsaktiviteter tilbydes I som 

forældre at deltage i aktiviteter eller arrangementer målrettet jer. 

 

WEBINARER FOR FORÆLDRE: 

Forældremøderne erstattes i år af et antal webinarer, hvor der bl.a. informeres om: 

eud-uddannelser, gymnasiale uddannelser, UPV-procedurer, tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. 

 

6.september – 15. september. Parat til at vælge?  

Hvilke ungdomsuddannelser findes der?  

 

 

 

27. september – 5. oktober: Parat til at vælge?  

Erhvervsuddannelser eller EUX (Erhvervsuddannelser med gymnasiale fag) 

 

 

25. oktober – 3. november: Parat til at vælge?  

Gymnasiale uddannelser  

 

 

24. januar – 5. februar: Få styr på ansøgningen 

 

 

  

Der er allerede nu åbent for tilmelding. Find linket på https://uukolding.dk/events/  

 

UDDANNELSES-& FRITIDSJOBMESSE 

I forbindelse med messen torsdag den 14. oktober inviteres I til et fyraftensarrangement i tidsrummet 

fra kl. 16-18. Tilmelding via UU Koldings hjemmeside under event.  

I skoletiden deltager eleverne, men ved fyraftensarrangementet vil der være noget særligt for jer som 

forældre. Der kommer bl.a. et spændende foredrag, og I får mulighed for at gå rundt på messen og få 

de nyeste informationer om ungdomsuddannelserne.  

 

OBLIGATORISK BROBYGNING i 9. klasse: Da eleverne i 8. klasse ikke kunne komme i introforløb 

på ungdomsuddannelserne, skal de i ugerne 36-39 i brobygning. Programmet for de to dage findes 

https://brobygning.unoung.dk. Eleverne er tilmeldt. 

 

ERHVERVSPRAKTIK er en mulighed/obligatorisk. Spørg på skolen. I og den unge har selv ansvaret 

for at finde praktikpladsen. Find gode ideer i KARRIEREGUIDEN.   

 

 

 

 

 

https://uukolding.dk/events/
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KARRIEREGUIDEN uddeles til samtlige elever.  

Det er et hæfte på 152 sider med alt om ungdomsuddannelserne, hvor I 

får et overblik over indhold, krav og muligheder. Den vejledningsrelaterede 

del hjælper de unge med at blive klogere på tanker, drømme og styrker.  

Hvis eleverne får hæftet med hjem, håber vi også, at I vil bruge tid på at 

læse de gode artikler, der er målrettet jer som forældre.  

Hæftet er personligt og skal bruges hele skoleåret. HJÆLP meget gerne 

med, at hæftet ikke bortkommer. Hæftet findes også på hjemmesiden. 

 

KLAR-PARAT-UDDANNELSESSTART 

I den lille folder beskrives bl.a. vejledningsaktiviteter og uddannelses-

parathedsvurderingen (UPV).  

I slutningen af 8. klasse fik eleverne ikke en ny UPV. Derfor foretages senest 

den 30/9 det, vi kalder en Mini-UPV. Der gives ikke nye karakterer, men 

klasselæreren og UU vejlederen ser på, om der er sket ændringer i forhold til 

elevens UPV status. Ved ændringer får forældrene skriftlig besked.  

Der kommer en ny UPV igen senest den 1. dec. og en afsluttende den 1. juni. 

Er eleven vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil eleven blive betragtet som 

uddannelsesparat også i 9. klasse, med mindre karaktergennemsnittet falder, 

eller der sker ændringer i de personlige og/eller de sociale forudsætninger.   

 

 

ÅBENT HUS: Ungdomsuddannelserne og 10. klasse skolerne holder over vinteren Åbent Hus eller 

informationsarrangementer. Se dagspressen eller www.uukolding.dk for yderligere information. 

 

ANSØGNING OM OPTAGELSE: Senest 1. marts skal elevens ansøgning om optagelse på en 

ungdomsuddannelse eller 10. klasse være afsendt elektronisk via www.optagelse.dk.  

Efter 1. maj får eleverne besked via e-Boks. 

 

STUDIEVALGSPORTFOLIEN skal vedhæftes. For uddannelsesparate elever har I som forældre 

ansvar for afsendelse af ansøgning. I vil få information herom i jeres e-Boks.  

 

Som forældre kan I naturligvis altid nå UU-vejlederne via Aula/Intra, mobil og mail eller aftale møde på 

skolen. Find kontaktoplysninger her https://uukolding.dk/kontakt/  

 

 

Med venlig hilsen 

UU-vejlederen 

UU Kolding, Tvedvej 7, 6000 Kolding 

Mail: UU@kolding.dk 

www.uukolding.dk 
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