
Forældre-
info 

8. klasse

2022
-

2023

Vi tror på, der findes en 

ungdomsuddannelse til alle. 

Sammen med de unge finder vi 

den uddannelse, der giver 

mening og værdi ...



UU

- arbejder ud fra to spor: 
1) den unge 
2) uddannelses- og jobmuligheder

- vejleder ud fra styrker og interesser
- har en bred og opdateret viden om uddannelsessystemet
- vægter samarbejdet højt: forældre, skole, PPR med flere 

Der findes en ungdomsuddannelse til alle! 



Uddannelsesvejledning anno 2022

 Vi vejleder ud fra karrierelæringsprincippet, hvor 
fokus er på læring i stedet for valget

 Det første uddannelsesvalg er oftest det første,              

af en lang række af fremtidige valg   

 Se filmen på https://uukolding.dk/foraeldreinfo/

https://uukolding.dk/foraeldreinfo/


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



De unge

• lærer sig selv bedre at kende gennem forskellige 
vejledningsaktiviteter

• arbejder med informationssøgning bl.a. på ug.dk

• arbejder med valgprocesser, så de bliver i stand til 
at træffe et reflekteret valg  



Vejledningsaktiviteter

 Kollektiv vejledning

 Obligatorisk introkursus på tre forskellige 
ungdomsuddannelser

 Erhvervspraktik 

 Individuel vejledning  

 Studievalgsportfolio



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: Fyraftensarrangementer

 25/9 kl.13 -17: Efterskolernes dag

 8/11 kl.16-20: Uddannelses- og informationsarrangement 
med samtlige ungdomsuddannelser.                      
Tilmelding via uukolding.dk/event

 22/11.kl.17-19:30: Åben Virksomhed, hvor en række 
virksomheder åbner dørene.

Tilmelding via uukolding.dk/event

 3/2 23 DM i SKILLS i Fredericia ( Gratis adgang for alle)



Uddannelsesparathed

 Med den nye UPV vil eleverne ikke længere blive vurderet ” ikke –

uddannelsesparat” – alle vil blive vurderet parat til noget

 Skolen foretager og indberetter vurderingen og skolen skal meddele 

eleven og dennes forældre resultatet af UPV'en skriftligt, med 

begrundelse og forklaring af videre forløb

 UU og skolens leder iværksætter i samarbejde en målrettet 

vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive 

uddannelsesparat til den ønskede uddannelse ved afslutningen af 9. 

klasse

 Begrebet ikke-uddannelsesparat afskaffes pr. 1. oktober 2022



Disse fokusområder indgår i UPV’en

Faglige forudsætninger i 8. klasse er opfyldt ved:

Karaktergennemsnit på 4: Hf, eux, eud 

Karaktergennemsnit på 5: Hhx, Htx og Stx

Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder

Motivation, mødestabilitet, selvstændighed, ansvarlighed, valgparathed

Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder

Samarbejdsevner, respekt, tolerance

Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:

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



Dit barns fremtid

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

 Det er helt normalt at være usikker og bange for at vælge 
forkert

 Lad dit barn udtrykke store drømme

 Besøg flere uddannelser med dit barn

 Find mere inspiration på uukolding.dk


