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Vi tror på, der findes en 

ungdomsuddannelse til alle. 

Sammen med de unge finder vi 

den uddannelse, der giver 

mening og værdi ...



Om UU 

• Vi har en bred viden om 
uddannelsessystemet 

• Vi åbner døren til ungdomsuddannelser ved 
forskellige aktiviteter 

• Der findes en ungdomsuddannelse til alle 
• Vi tager udgangspunkt i den enkelte 
• Vi vejleder ud fra styrker og interesser 
• Vi giver ikke op 



Uddannelsesvejledning anno 2021

 Det er vigtigt, at de unge lærer at vælge. 

 Det første uddannelsesvalg er jo bare det 
første af en lang række af fremtidige valg. 

 https://vimeo.com/181767737

https://vimeo.com/181767737


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



Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

 Erhvervsintrodag på IBC eller HANSENBERG

 Kollektiv vejledning

 Introkursus i uge 9-14 til 2 forskellige 
ungdomsuddannelser

 Erhvervspraktik (obligatorisk)

 Uddannelsesparathedsvurdering 

 Individuel vejledning 

 Studievalgsportfolio

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!



Karriereguiden uddeles til alle

 Godt på vej mod en spændende verden af 

UNGDOMSUDDANNELSER

Inspiration til 

erhvervspraktik 

og introkurser

Læs om andre 

unges oplevelser/

erfaringer



Vejledningsarrangementer 
for elever og forældre

Sæt stort X i kalenderen: 

14. oktober: Uddannelses – og fritidsjobmesse. 

Eleverne præsenteres for samtlige ungdomsuddannelser og 
for forskellige fritidsjob. Fyraftensarrangement for forældre.  

25. november: Uddannelses- og informationsarrangement på 
IBC forud for valg af Introkursus (8. klasse).



Uddannelsessystemet



Uddannelsesparathed

 Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en 
løbende proces med start i 8. klasse til den 
endelige vurdering, som foretages i slutningen af 
9. eller 10. klasse. 

 Skolen (lærerne) og UU vurderer 

 Skolen orienterer forældrene skriftligt efter 10. 
januar

 Skolen udarbejder i samarbejde med UU en 
handleplan for ikke uddannelsesparate elever.

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



Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige forudsætninger

Motivation, mødestabilitet, selvstændighed,

ansvarlighed, valgparathed.

Sociale forudsætninger

Samarbejdsevner, respekt, tolerance.

Praksisfaglige forudsætninger  

Praktiske færdigheder og kreativitet, værkstedsfærdigheder, 
arbejdskendskab/arbejdspladsfærdigheder, perspektivskifte –
del/helhed, anvende teori i praksis

Faglige forudsætninger = Standpunktskarakterer. 



Faglige forudsætninger

Er i 8. klasse opfyldt ved:

 Karaktergennemsnit på 4: Hf, eux, eud 

 Karaktergennemsnit på 5: Stx, Hhx og Htx

Eleverne vurderes til samtlige 
ungdomsuddannelser



Dit barns fremtid

 Som forældre har I stor indflydelse på, hvilken 
ungdomsuddannelse, jeres barn vælger.

 Find gode ideer til samtaler med jeres barn på 
UU’s hjemmeside

 Følg UU på Facebook



Mere info på UUkolding.dk

 Information om uddannelser og 
vejledningsaktiviteter  

 Information om støttemuligheder i overgangen 
fra grundskole til ungdomsuddannelse

 Find nyeste info på UU Koldings facebookside

#uukolding #dinfremtidkolding



Digitale 
vejledningsplatforme

eVejledningwww.ug.dk

http://www.ug.dk/evejledning
http://www.ug.dk/

