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Undervisning i uddannelses og job
Undervisning i uddannelse og job er et obligatorisk og nødvendigt fundament for elevernes mhp. at
blive ”Valgparate”. Valgparathed er et af de elementer, som indgår i
uddannelsesparathedsvurderingen.
Undervisning i uddannelse og job er undervisning i uddannelses- erhvervs- og
arbejdsmarkedsforhold.
Undervisning i uddannelse og job er et timeløst emne, som ifølge loven skal læses fra 1. til 9.
klasse.
Undervisningen varetages af klassens lærere fra 1.-6. klassetrin, hvor det er lærerteamet, der er
ansvarlig for, at der bliver arbejdet med emnet i klassen.
UU-vejlederen kan bistå lærerne med materialer og tilrettelæggelse.
Forenklede Fælles Mål for Uddannelse og Job

Ny vægtning i vejledningen
Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil
få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.
Det betyder, at elever, som klarer sig godt i skolen, er afklarede omkring uddannelse og ikke har
andre problemer, som kan være en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse, ikke får
vejledning. De er selvfølgelig altid velkomne til at opsøge mig og få hjælp.
Elever, som har brug for det, får fremover mere uddannelsesvejledning. Det er elever, hvor vi er
bekymrede for, om de bliver uddannelsesparate inden udgangen af 9. klasse.

Uddannelsesparathed
Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV)
er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever
støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10.
klasse. Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på
og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan
vurderes uddannelsesparat.
Ved uenighed om uddannelsesparathedsvurderingen ved afslutningen af 9. klasse, er det
ungdomsuddannelsesstedet, eleven har valgt som første ønske i uddannelsesplanen, der foretager
den endelige vurdering.
Se mere i denne folder:
Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger, Værktøj og inspiration

Uddannelsesplan
I 8. klasse og 9. klasse arbejdes med uddannelsesplanen.
Det foregår ved at eleverne arbejder skriftligt på www.minuddannelse.net med at tage stilling til /
overveje forskellige spørgsmål samt lave en præsentation af dem selv.
Eleverne logger på med deres Uni-login.
Uddannelsesplanen i 9. klasse er forløberen for den endelige ansøgning, som bliver sendt af sted til
ungdomsuddannelserne via optagelse.dk.

Erhvervspraktik
Om erhvervspraktik gælder at:
1. Det er et tilbud til den enkelte elev i 8. klasse. Det er eleverne selv, der som udgangspunkt
søger praktikpladser.
2. Praktiksedler kan printes ud fra UU-center Syds hjemmeside. http://www.uu-centersyd.dk/
eller fås på vejlederkontoret.
3. Eleven må af forsikringshensyn ikke arrangere praktik uden om vejlederen.
4. Praktik planlægges så vidt mulig inden jul.
5. Elever, som ikke er i praktik, går i skole.
6. En praktikuge er som udgangspunkt en normal arbejdsuge. Møde- og sluttidspunkter aftales
med praktikstedet.
7. Efter aftale med lærer og vejleder kan praktik komme på tale i mere end en uge, hvis
forholdene taler for det.
8. UU-center Syd betaler transportudgifter til praktiksteder uden for kommunegrænsen.
Dokumentation for udgifter skal afleveres til uddannelsesvejlederen.
Formålet med erhvervspraktik er:
1. Eleverne oplever, hvordan man i en voksenverden arbejder, taler sammen, løser problemer
osv.
2. Eleverne får afprøvet faget og får en fornemmelse af, om det er noget for ham/hende eller
ikke!
3. Eleverne får mulighed for at tale med ledere og medarbejdere på praktikpladsen om faget,
uddannelser, beskæftigelse og fremtidsmuligheder.

Særpraktik i 9. klasse
Om særpraktik gælder at:
1. Særpraktik søges inden for militær, redning og hospital (sygeplejerske)
2. Særpraktik kan søges i 9. klasse, hvis eleven overvejer uddannelse inden for nævnte
områder.
3. Det er ikke alle ansøgere, som får en praktikplads, da der kun er et begrænset antal pladser.
4. Særpraktik ligger ud over klassens normale praktik
5. Særpraktik søges gennem UU-vejlederen (hold øje med ansøgningsfrister især til militæret)
6. Ansøgningsskemaer til særpraktik kan printes ud fra UU-center Syds hjemmeside, eller fås
på vejlederkontoret.

Introduktionskurser i 8. klasse
Introduktionskurserne er besøg på ungdomsuddannelserne i 8. klasse. Man besøger både et
gymnasium, en erhvervsskole og deltager i Skills-aktiviter (se mere her:
http://copenhagenskills.dk/) som klassebesøg og så er der to individuelle introduktionsdage i
foråret.
Om introduktionskurserne gælder at:
 De er obligatoriske.
 Eleverne skal vælge ungdomsuddannelse til besøget, men der er ingen garanti for at få det
valgte.
 Tilmelding foregår gennem uddannelsesvejlederen.

Formålet med introduktionskurser er:
 At eleven oplever på egen krop hvordan uddannelsesstedet er.
 At eleven får information om uddannelsen og dens opbygning.
 At eleven får information om forskellige specialer og om uddannelser, som ligger tæt op ad
den valgte og derfor også kunne være interessante.

Brobygning





Brobygning er som udgangspunkt obligatorisk for elever i 9. klasse, som er uafklarede med
hensyn til uddannelsesvalg og som er vurderede ikke-uddannelsesparate.
Brobygning er et forløb på en ungdomsuddannelse (gymnasium eller erhvervsskole)
Forløbet varer oftest en uge.
Brobygning ordnes gennem vejlederen.

Åbent Hus arrangementer
Alle ungdomsuddannelserne holder besøgsdag i perioden november til februar.
Det er en glimrende mulighed for at besøge flere relevante uddannelsessteder. Det giver en bedre
baggrund for at vælge ungdomsuddannelse.
Ungdomsuddannelserne holder åbent hus på forskellige dage, så man har mulighed for at besøge
flere uddannelsessteder. Det kan stærkt anbefales, at I laver en besøgsplan. Det foregår normalt om
eftermiddagen og om aftenen.
Se oversigten på http://www.ungdomsuddannelser.nu/aabent-hus

Uddannelsesmesser
”Copenhagen Skills” afholdes i Bella Center i uge 43 henover to dage. Udstillingen henvender sig
til 8. og 9. klasse.
Man tilmelder sig med hele klasser til at besøge messen i dagtimerne med sin lærer. Der er åbent for
elever med forældre onsdag aften, hvor der er gratis adgang som regel fra 16-20.
”Uddannelse uden grænser” afholdes midt i januar i Bella Center. På ”Uddannelse uden grænser” er
også videregående uddannelser repræsenteret.

UU-center Syd
Fra 1. august 2004 er al skole- og ungdomsvejledning lagt ud i UU-centre.
Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner er gået sammen om at etablere et fælles center
for uddannelsesvejledning – UU:center Syd.
Formålet med UU-center Syd er at skabe en enhed, der vejleder på et højt fagligt niveau.
Der er fortsat en vejleder på skolerne.
UU:center Syds hovedkontor er beliggende på Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj.
Telefon: 43 53 20 38

Links
UU-center Syds hjemmeside
www.uu-centersyd.dk/
Afklaringsprogrammer og erhvervskartotek (Uni-login)
http://www.minfremtid.dk/
Undervisningsministeriets hjemmeside med alt om job og uddannelse.
http://www.ug.dk/
Her arbejder du med uddannelsesplanen (Uni-login)
www.minuddannelse.net
Her kan du se en oversigt over intro- og brobygningskurser:
www.brobygning.net
Oversigt over ungdomsuddannelserne og åbent hus arrangementer i Storkøbenhavn.
http://www.ungdomsuddannelser.nu/aabent-hus

Fremtidsportalen. Er du i tvivl eller nysgerrig?
www.ditbarnsfremtid.dk

Kontakt mig på:
amo@uu-centersyd.dk eller på skoleintra

Har du spørgsmål til forklaringerne i dette dokument, er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Uddannelsesvejleder
Annemette Ottesen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse,
beskæftigelse m.v.
Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen

