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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 ...



Vejledningsaktiviteter

 Kollektiv vejledning

 Frivillig brobygning i uge 37

 Erhvervspraktik 

 Individuel vejledning  

 Studievalgsportfolio

 Vejledning om valg 



Information og inspiration til valg af uddannelse

Karriereguiden uddeles til alle 

Godt på vej mod en spændende verden af UNGDOMSUDDANNELSER

Informationssøgning på 

Ug.dk
Inspiration til 

erhvervspraktik 

og brobygning

Læs om andre 

unges oplevelser 

og erfaringer



Vejledningsarrangementer for elever og forældre

Sæt stort X i kalenderen: Fyraftensarrangementer

 25/9 kl.13-17: Efterskolernes dag

 22/11 kl.17-20: Åben Virksomhed, hvor 

virksomheder åbner dørene for elever og forældre.                                                
Tilmelding på uukolding.dk/event

 Januar 2023: Informationsarrangementer på 
ungdomsuddannelserne – se mere på uukolding.dk

 2/2-4/2 2023 DM i SKILLS i Fredericia 
(Gratis adgang for alle)



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

Stil de rigtige spørgsmål:

1. Hvad interesserer dit barn – i skolen og i fritiden?

2. Hvilke personlige og sociale kompetencer har dit barn?

3. Hvilke erfaringer har dit barn fra praktik, brobygning, fritidsjob?

4. Hvad er indholdet og kravene på de uddannelser, som dit barn 
overvejer?

5. Hvordan passer det sammen med dit barns faglige, personlige og 
sociale forudsætninger?

6. Hvilke tanker gør dit barn sig ift. videregående uddannelser og 
job efter ungdomsuddannelsen?



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

Og husk:

 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

For uddybning af ovenstående se UU’s hjemmeside



Kompetencegivende ungdomsuddannelser 



EUD/EUX, optagelseskriterier:

 Afsluttet og bestået afgangseksamen 9. klasse og vurderet 

uddannelsesparat til erhvervsuddannelser

 02 i gennemsnit i dansk og i matematik. Vær opmærksom på 

overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb.

 EUX giver mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med 

en erhvervsuddannelse.

 EUX er to uddannelser i én – en faglært uddannelse og en 

kompetencegivende gymnasial uddannelse.

 EUX er ligestillet med de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser

 Optagelseskriterierne er de samme som til en erhvervsuddannelse



Optagelseskriterier
STX, HHX, HTX, HF, IB

 Afsluttet og bestået afgangseksamen 9. eller 10. klasse 

 Vurderet uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser

 Modtaget prøveforberedende undervisningen i 2. fremmedsprog (tysk 

el. fransk)

 Have aflagt folkeskolens afgangseksamen i de bundne prøvefag, samt 

udtræksfagene

 Faglige adgangskrav:     

• HF: 4 

• HHX, HTX, STX: 5



Alle vil blive vurderet parat til noget – ny UPV

 Med den nye uddannelsesparathedsvurdering 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 med UU 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



Alle skal lave en uddannelsesplan/ansøgning i 
Optagelse.dk

 I løbet af januar og februar udfylder eleverne uddannelsesplan 

og uddannelsesønske i optagelse.dk

 Studievalgsportfolien udfyldes og vedhæftes

 Forældrene har ansvaret for dette og afsender uddannelsesplan 

senest 1. marts

 UU vejlederen støtter i processen med fokuseret vejledning



Find nyeste info på UUkolding.dk

Information om uddannelser og adgangsforudsætninger samt 
støttemuligheder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse


