Kort & Godt om vejledningen i 8. - 9. klasse
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
København
(UU København)
står for uddannelsesvejledningen
på skolerne i København. Til
hver skole er der tilknyttet en
UU-vejleder.

Parathedsvurdering

Vejledning

Alle elever skal i 8. klasse
have vurderet deres faglige,
personlige og sociale forudsætninger for at begynde på
og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vurderingen er foreløbig og
justeres løbende.

Alle elever vil i 8. og 9. klasse
modtage kollektiv vejledning.
For de elever, der i 8. klasse
vurderes foreløbig ikke uddannelsesparate, iværksætter skolen en
målrettet undervisningsindsats og
vejlederen en særlig vejledningsindsats. Indsatserne skal understøtte,
at
eleverne
bliver
uddannelsesparate
ved
grundskolens afslutning.

Vejledningsaktiviteter
Alle elever i 8. - 9. klasse tilbydes
•

Kollektiv vejledning

•

8. klasse på erhvervsskole – et
samarbejde mellem folkeskoler og
erhvervsskoler

De foreløbig ikke uddannelsesparate elever
tilbydes desuden
Individuel vejledning og/eller gruppevejledning.
Brobygning på gymnasiale uddannelser og
erhvervsuddannelser.

•

Introduktionskurser i 8. klasse

Praktik.

•

Copenhagen Skills i Bella Center i
uge 43

•

Særlige undervisnings- og vejledningsforløb i
overgangen til en ungdomsuddannelse herunder ”mentor i overgangen”

Introduktion til Uddannelsesguiden
www.ug.dk og til www.optagelse.dk

_____________________________________

•

Individuel vejledning fra eVejledning

•

Uddannelse og Job.

Der udarbejdes en handleplan, hvor de aftalte
indsatsområder i forhold til skolen og UU
København beskrives. Handleplanen justeres
løbende.

Copenhagen Skills Uddannelsesevent
Copenhagen Skills Uddannelsesevent finder sted i Bella Center fra torsdag den 22. til lørdag den 24.
oktober og har fokus på ungdomsuddannelserne. Torsdag kl. 16.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 14.00
er for forældre og unge.
Skills betyder færdigheder. I Bella Center får de unge rig mulighed for at teste deres skills. De kan prøve
fag, de ikke har mødt før, samt tale med lærlinge og elever fra erhvervsskolerne og fx høre om
mulighederne for videreuddannelse. Desuden er der mulighed for at høre om gymnasieretningerne og
prøve Kuben.

Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Uddannelsesguiden
www.ug.dk
er
Danmarks
officielle
uddannelsesportal, hvor man kan man læse
om alle uddannelser og jobmuligheder. Vælg
fx ”Uddannelser til unge”. Her findes en
oversigt over de muligheder, de unge har
efter grundskolen. Det orange felt ”Få
inspiration” indeholder værktøjer, der kan
hjælpe, når den unge søger uddannelse eller
har brug for viden om job. Få en hurtig intro til
ug.dk ved at se ”Intro til Uddannelsesguiden
for forældre”.

Ansøgning til ungdomsuddannelser
og 10. klasse inden den 1. marts
Alle elever skal udarbejde en elektronisk
ansøgning på www.optagelse.dk. Eleverne
logger ind med deres UNI-login.
Uddannelsesparate elever og deres forældre
er selv ansvarlige for at få udarbejdet og
sendt ansøgningen.
Ikke parate elever og deres forældre får hjælp
og vejledning af UU-vejlederen, når
ansøgningen skal udfyldes og sendes.

10. klasse

Lovgivningen
fastslår
• at alle unge mellem 15 og 17 år har
pligt til at være beskæftiget med
enten uddannelse, job eller andre
aktiviteter,
der
fører
mod
uddannelse.
• at alle elever ved udgangen af 9. og
10. klasse skal have udarbejdet en
uddannelsesplan. Ændrer eleven på
et tidspunkt uddannelsesønske,
udarbejdes en ny uddannelsesplan.

er et skoletilbud
• der har til formål at styrke elevens
faglighed og gøre eleven mere afklaret i
forhold til valg af ungdomsuddannelse.
• der bl.a. findes på erhvervsskoler, hvor
eleverne både arbejder med almindelige
skolefag og med fag, der er
karakteristiske
for
den
valgte
erhvervsskole.
På www.uu.kk.dk kan man i løbet af efteråret
finde 10. klasse hæftet for København for
skoleåret 2016/17.

Vurdering af uddannelsesparathed
Skolen vurderer inden den 1. december i 8. klasse, om eleverne har de nødvendige faglige,
personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der er tale om en foreløbig vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Den endelige
parathedsvurdering finder sted den 15. januar i 9. klasse.
En elev i 8. klasse vurderes foreløbig uddannelsesparat, hvis
• eleven har opnået mindst 4,0 i gennemsnit ved første standpunktskarakter
• skolen har vurderet, at eleven har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger
En elev i 8. klasse vurderes foreløbig ikke uddannelsesparat, hvis
• eleven har under 4,0 i gennemsnit ved første standpunktskarakter
• skolen har vurderet, at eleven ikke har de nødvendige personlige og sociale
forudsætninger. Eleven kan således vurderes ikke uddannelsesparat, selv om eleven har
4 eller derover i gennemsnit. Alle kriterier skal være opfyldt for at opnå en positiv
vurdering.
Væsentlige elementer i vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er
mødestabilitet, arbejdsindsats, ansvarlighed, aktiv deltagelse i undervisningen, selvstændighed,
samarbejdsevne, respekt over for andre mennesker og valgparathed.
Parathedsvurderingen i 8. klasse er ikke statisk. Den revurderes løbende og kan ændre sig
inden den endelige vurdering i 9. klasse.
For de foreløbig ikke uddannelsesparate elever iværksætter skolen en målrettet
undervisningsindsats og UU-vejlederen en særlig vejledningsindsats i samarbejde med skolen.
Indsatserne noteres i en handleplan, og de skal understøtte, at eleverne bliver
uddannelsesparate ved grundskolens afslutning. Forældre har også mulighed for at skrive i
handleplanen og komme med konkrete forslag til, hvor der skal sættes ind over for den unge.
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Erhvervsuddannelser (EUD) og EUX

Gymnasiale uddannelser

En erhvervsuddannelse er både praktisk og
teoretisk og består af grundforløb på skolen
og hovedforløb med praktikplads. For unge
efter 9. eller 10. klasse. varer grundforløbet
1 år og er delt i 2 dele á 20 uger (GF1 og
GF2). Ved ansøgning til EUD søger den
unge optagelse på et af de fire hovedområder. Dernæst vælger den unge en
fagretning for de første 20 uger (GF1).
Undervisningen
vil
her
være
projektorienteret. Anden del af grundforløbet
(GF2) er målrettet den uddannelse, den
unge har besluttet sig for.

De gymnasiale uddannelser er for unge, som
ønsker en videregående uddannelse. Det
almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet
(HHX) og det tekniske gymnasium (HTX) er
3-årige gymnasiale uddannelser og kan
søges efter 9. klasse.

For at blive optaget på EUD skal den unge
• have afsluttet grundskolen
• vurderes uddannelsesparat
• opfylde karakterkravet om 02 i
dansk og matematik. Det opfyldes,
hvis den unge har et gennemsnit på
mindst 02 i de skriftlige prøver og
den mundtlige prøve i dansk samt
et gennemsnit på mindst 02 i de
skriftlige delprøver i matematik.
Hvis 02 ikke opnås ved prøverne, tilbydes
den unge en optagelsesprøve og en
samtale på erhvervsskolen.
EUX kombinerer en erhvervsuddannelse
med en gymnasial eksamen. Derved opnår
eleverne både erhvervskompetence og
generel studiekompetence. EUX giver
derved adgang til de videregående
uddannelser.
Den unge kan også begynde på EUD via ny
mesterlære. Det kræver en skriftlig
uddannelsesaftale med en virksomhed. I
stedet for at gå på grundforløb oplæres den
unge i et fag ude i virksomheden.

For at blive optaget på HHX, HTX eller STX
skal den unge
• have afsluttet 9. eller 10. klasse.
• have aflagt folkeskolens obligatoriske
afgangsprøver
• have haft to til fire års prøveforberedende undervisning i tysk eller
fransk.
• vurderes uddannelsesparat.
Ved ansøgning til et 3-årigt gymnasium
søger eleven både gymnasium og studieretning. Vælg studieretningen med omhu, da
de fag og niveauer, man vælger, kan få
indflydelse
på,
hvilke
videregående
uddannelser man direkte kan optages på. En
del uddannelser har specifikke faglige
adgangskrav.
HF tager 2 år og kan først søges efter 10.
klasse. Et af adgangskravene er, at den
unge skal have aflagt 10. klasse prøve i
dansk, matematik og engelsk.
Læs videre på www.ug.dk og www.optag.dk
Sidstnævnte giver et overblik over studieretninger på STX.
Hvis optagelseskravene opfyldes, har eleven
retskrav på optagelse på en gymnasial
uddannelse. Eleven har imidlertid ikke krav
på at komme ind på et bestemt gymnasium.

Læs videre på www.ug.dk

eVejledning
Hos eVejledning kan alle, både unge og voksne, hurtigt få svar på spørgsmål om uddannelse og job eksempelvis om valg af ungdomsuddannelse og mulighederne for videreuddannelse. Man kan ringe,
starte en chat eller sende en mail. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden.
Uddannelsesparate elever, der har brug for individuel vejledning om uddannelse og erhverv, kan
henvende sig til eVejledning.

Side 3 af 3

