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Undervisning i klassen

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.
Emnet er et af folkeskolens tre obligatoriske emner der ikke er tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i
undervisningen i de obligatoriske fag..
Undervisningens indhold er beskrevet i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål, hvilke kan læses på
dette link.
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Laeseplaner%202014/Laeseplan%20for
%20uddannelse%20og%20job.ashx

Introduktionskurser
I 8. klasse deltager alle elever i obligatorisk introduktionskursus. Eleverne skal efter eget valg deltage i
undervisning på 2 forskellige ungdomsuddannelser. Introduktionsforløbene har en varighed på henholdsvis 2 x
2 dage, den 5. dag opfordres der til, at introkurserne bearbejdes i klassen. UU-vejlederen gennemgår
introkurserne i klassen. Det er skolens opgave at tilmelde eleverne introkurserne. Skolen betaler transporten til
ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathedsvurdering

Alle elever i 8. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes af UU-vejleder og lærere i forhold til ønsket
uddannelsesretning. Der vurderes ud fra faglige, sociale og personlige kompetencer. Den foreløbige vurdering
foretages af skolen senest 1. december og skolen melder vurderingen ud til forældre og elever. Vurderingen
kan løbende revurderes i samarbejde med skole og UU-vejleder.
I 9.klasse skal eleverne senest d.15.januar vide, hvorvidt de er vurderet uddannelsesparat eller ej.
https://www.ug.dk/sites/default/files/uvm-folder_om_personlige_og_sociale_forudsaetninger.pdf

Brobygning

Elever som er vurderet ikke uddannelsesparat skal i 9.klasse deltage i en uges brobygning på en
ungdomsuddannelse. UU-vejlederen tilmelder eleven, og UUO står for transporten til ungdomsuddannelsen.

Kollektiv vejledning

Alle elever fra 7.- 9.klasse modtager kollektiv vejledning som rummer, information om ungdomsuddannelserne, introduktion til arbejdet med Uddannelsesguiden (www.ug.dk) og www.eVejledning.dk,
vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, www.optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til
ungdomsuddannelse, orientering om uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og
job, forberedelse og efterbehandling af introkurser og brobygningsforløb i samarbejde med lærerne samt
mulighed for erhvervspraktik.

Individuel vejledning

Elever som er vurderet ikke uddannelsesparat modtager individuel vejledning i forhold til valg af
ungdomsuddannelse. Herunder tæt samarbejde med forældre og lærere for at hjælpe eleven på vej til at blive
uddannelsesparat.

Forældreansvar

For elever som er vurderet uddannelsesparat er det elever og forældre, der er ansvarlige for ansøgning til
ungdomsuddannelse/10. kl. i www.optagelse.dk senest 1. marts. Elever og forældre ansvarlige for at
udfyldelse af uddannelsesplanen www.optagelse.dk. Har man spørgsmål til ovenstående kan elever og
forældre søge vejledning hos www.eVejledning.dk og Uddannelsesguiden (www.ug.dk).

Nyttige link:
eVejledning:
• Et tilbud til alle der har brug for vejledning om uddannelse og job
• Har åbent dag, aften og weekend
• Chat, sms, mail, telefon og web-møder
• Anonymt
www.eVejledning.dk
UddannelsesGuiden:
• Information til alle der søger oplysninger om job, uddannelse, erhverv og arbejdsmarked
• UddannelsesGuiden kan downloades som app
www.ug.dk
Optagelse.dk:
Den digitale platform som anvendes, når man skal søge optagelse på en uddannelse. Du skal bruge:
• UNI•Login (elev)
• NemID (forældre - til underskrift og afsendelse)
www.optagelse.dk

