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Vejledningsområdet

• 40 folkeskoler

• 15 privatskoler

• 10 specialskoler

• 2 efterskoler

__________________

2.500 – afgangselever (9. og 10.klasse)

12.000 - unge efter grundskolen  - opsøgende vejledning

5.000 – unge 25-30 år  - vejledningstilbud
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Organiseringen af vejledningen:
Projekter og løbende opgaver

• Erhvervsklassen
• 7. klasse projekt
• 8. klasse, film og vejledning
• 9. klasse, valghold 
• Tjek på Fremtiden
• Efterskole arrangement
• Ung til Ung aftener
• Lærerkurser
• Besøgsdage for lærere på EUD –

se folder!
• Karriereguiden 
• Vælg med hjertet – projekt med 

ungdomsuddannelserne
• Årsmødet

• Undervisning
i Uddannelse og Job

• Kollektiv vejledning
• Individuel vejledning
• Brobygning og introforløb
• Optagelse.dk

• Praktik og
praktikformidling

• Integration/ flygtninge/ 
modtagerklasser

• Kriminalitetsforebyggende 
indsats, KFI, SSP



Sct. Nicolai Skole

Erhvervsklassen

Tune Skole

Store Heddinge Skole

EllemarskolenHavdrup Skole 10. Klasse Solrød



Undervisning i Uddannelse og Job - Klar Parat spillet med vurdering 
af uddannelsesparathed.



Samtale om egen uddannelsesparathedsvurdering i forhold til valg af uddannelse.









Erhvervsuge på Borup 
Skole for alle 8. klasser:  
virksomhedsbesøg, Klar 
Parat, forberedelse, 
efterbehandling og 
opsamling.





Ung til Ung aftener
Brug dine intro-kurser med omtanke!

Formål:

• At introducere de unge og deres forældre til uddannelser, som de 
ikke har den store forhåndsviden om

• At give de unge mulighed for at spejle sig i unge, som er i gang med 
en ungdomsuddannelse

• At give de unge og deres forældre indblik i, hvad det vil sige at være 
uddannelsesparat – i et ungeperspektiv

• At kvalificere uddannelsesvalget, så flest muligt vælger rigtigt første 
gang

• At forberede elevernes to muligheder for valg af introkursus, som 
vælges umiddelbart efter dette arrangement.



Indhold

• Aftenarrangementet ligger efter Tjek på Fremtiden, som er 
en mere regulær uddannelsesmesse, hvor også 10. klasse, 
efterskoler og diverse videreuddannelser er repræsenteret.

• Ung til Ung er et enkelt element i hele vejledningspaletten, 
under Uddannelse og Job og er omlagt undervisning.

• Aftenen går ud på at høre oplæg fra unge, der allerede er i 
gang. Vi hører de unges subjektive oplevelse af at være i 
uddannelse.

• De unge fortæller bl.a. om:
• Hvorfor de har valgt den uddannelse
• Hvad det vil sige at være uddannelsesparat til den uddannelse
• Hvad de gerne vil bruge uddannelsen til
• Hvordan det er at gå på uddannelsen, både fagligt og socialt



Ung til Ung aftener – Uddannelse og Job, 
omlagt undervisning.
Forberedelse af ungeguider til 
arrangementerne.



Oplæg til temaer til uddannelsesguiderne 

Drømmen

• Drømmer du stadig? Hvad skal det ende med? 

• Karrieremulighederne – hvad vil du bruge din uddannelse til?

• Hvem inspirerede dig? Er dit syn på uddannelsen ændret, nu da du er 
godt i gang?

Nu

• Fortæl om din hverdag – den hele, altså også fritiden

• Hvilke udfordringer har du haft gennem din studietid

• Hvordan er det at gå på netop din uddannelse

• Hvad overrasker dig positivt/negativt

• Skal du arbejde mere for at følge med nu? Hvad med dine 
medstuderende? Har de det lige sådan?  Ser du dig selv på samme 
måde nu, som da du gik i 8.klasse? Begrund?



Oplæg til temaer til uddannelsesguiderne 

Valget/overgangen

• Begrund dit valg af uddannelse

• Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

• Hvad er vigtigt at tage med fra grundskole til ungdomsuddannelse 

• Fortæl om de første dage på uddannelsen

• Hvad kom du med fagligt fra grundskolen? Har niveauet fra 
grundskolen betydning for dine resultater? Begreber som 
selvstændighed, flittighed, nysgerrighed og ansvar har de ændret 
betydning siden 8.klasse? 



Oplæg til temaer til uddannelsesguiderne 

Budskabet

• Hvilke råd vil du give til elever, der 
skal starte på din uddannelse

• Hvilket budskab /begrundelse/ det 
der rækker fremad, vil du give de 
unge med dit indlæg.

• Hvis jeg skulle vælge 
ungdomsuddannelse igen, så ville 
jeg …… Fuldend sætningen



Ung til Ung aften på Greve Gymnasium



Ungeguider fra: EUD, EUX, STX, HHX, HTX og HF







Tilbagemelding fra forældre

Er I blevet klædt bedre på til at vejlede om valg af ungdomsuddannelse?

• Ja Nej Ved ikke

• 82% 4% 8%

Var det inspirerende og konstruktivt at høre om erhvervsuddannelser og 
karrieremuligheder?

• Ja Nej Ved ikke

• 84% 10% 6%

Var det inspirerende og konstruktivt at høre om gymnasiale uddannelser og 
karriere muligheder?

• Ja Nej Ved ikke

• 89% 11%



Kommentarer

Kommentarer: 

Godt – super arrangement. 

Tager noget afpresset fra de unge og de har nu et års tid til at tænke over det. 

Fremragende repræsentanter fra ungdomsuddannelserne 

Inspirerende at det var unge der fortalte om deres valg og erfaringer – tor ros til dem 

Afklarende aften 

Vi blev bekendt med uddannelsessammensætninger vi ikke kendte 

Godt at få oversat forkortelser 

Ville gerne have hørt om flere erhvervsuddannelser 

Ville gerne have hørt om gymnasiereformen 

Planche med de forskellige grene af uddannelserne kunne hjælpe ift at give os et bedre 

overblik 

For lidt fokus på det brede overblik 

Arrangementet var trukket ud over for mange timer 

Ung til Ung har givet anledning til mange samtaler barn –forældre om uddannelse  

Arrangementet har inspireret til selv at tage ansvar og sætte sig ind i mulighederne 

Min datter er blevet mere i tvivl, positivt ment, da hun nu ser at der er mange muligheder. 

Ung til ung arrangementer efter UPV 

Gennemgang af/folder om de enkelte uddannelser 

Guiderne ikke forberedte nok 

Kortere pause 

Info om kaffe/kage salg inden mødet 

Skuffet over, at det er 1 og 2.g´r der står og sælger kaffe/kage i beruset tilstand 

Ikke siddepladser nok. 



Uddannelse og Job
Klassetrin Emner Antal lektioner á 45 min.

7. klasse Særlig vægt på 
kompetencemål 1: 

Mine valg

Karrierelæring

Selvkendskab og 
personlige valg

10 lektioner

8. klasse Særlig vægt på 
kompetencemål 3: 
Arbejdsliv

Arbejdsvilkår

Kendskab til job 

Personlige 
uddannelsesvalg

18 lektioner

9. klasse Særlig vægt på 
kompetencemål 2: 

Fra uddannelse til job

Praktik

Personlige 
uddannelsesvalg

8 lektioner



Parathedsvurdering i 8. klasse

År 2015 2016 2017

Kommune IUP UP I alt % IUP IUP UP I alt % IUP IUP UP I alt % IUP

Greve 227 464 691 33% 175 405 580 30% 208 392 600 35%

Køge 285 566 851 33% 235 595 830 28% 213 574 787 27%

Solrød 77 205 282 27% 86 176 262 33% 59 268 327 18%

Stevns 107 147 254 42% 87 146 233 37% 85 147 232 37%

UUV Køge Bugt 696 1382 2078 33% 583 1322 1905 31% 565 1381 1946 29%



Erhvervsklassen

• Et alternativt 
undervisningstilbud på 8. og 
9. årgang:

• 2 dage i praktik, 2 dage med 
almindelig 
skoleundervisning og 1 dag 
med fysiske aktiviteter, 
vejledning m.v.

• Samarbejde med Solrød 
Kommune



Projekt 7. klasse

Udvidet vejledningsforløb

til skoletrætte elever på 7. årgang



Film og vejledningsprojekt i 8. 
klasse

Filmproduktion kombineret med intensiv 
vejledning. 
Målgruppen er elever i 8. klasse, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparate. 
Forløbet strækker sig over to
sammenhængende uger og afsluttes med galla 
og filmfremvisning på Tapperiet i Køge.
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