
Den foreløbige 

uddannelsesparathedsvurdering 



Mål med UPV 

To-delt mål med UPV: 

• sikre elever bliver parate til at begynde på 

en ungdomsuddannelse 

• sikre at den unge fuldfører 

ungdomsuddannelsen  

 



UPV som styringsredskab! 

 

 

UPV politisk 



UPV i praksis 

Men også et brugbart værktøj, der: 

• hænger sammen med tidligere s/h-

samtaler 

• skaber fælles sprog og ideelt set 

ansvarliggør eleven og dennes forældre 

• giver mulighed for en tidligere systematisk 

indsats  

 

 

 



UPV i praksis 

• Løbende proces – foreløbig vurdering 

• 3 års erfaringer med UPV, men hvor kan vi 

forbedre? 

 

 

 

Hvad oplever I,  

eleverne har brug for at  

udvikle og arbejde med

? 



Den foreløbige UddannelsesParathedsVurdering 

UPV 
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Sociale 

forudsætninger 

Faglige 

forudsætninger 

Personlige 

forudsætninger 

Helhedsvurdering 



Det faglige 



Det faglige 

Hvad er ikke en del af det faglige? 

 

”Elevens arbejdsindsats eller opførsel i  

klassefællesskabet indgår som udgangspunkt  

ikke i grundlaget for karaktergivningen.” 

 
Fra UVMs hjemmeside om karakterer… 



Det personlige 

Ansvarlighed 

Mødestabilitet 

Selvstændighed 

Motivation 

Valgparathed 

 

 

 

 

... men det kunne også være vedholdenhed

, kritisk sans, kreativitet, robusthed, flid,  

mod, modstandskraft ... 

 



Det sociale 

Samarbejdsevne 

Respekt 

Tolerance 

 
… men det kunne også 

være empati, intuition, 

omsorg… 

 

 



Praksisfaglighed 

• Skal kun kunne trække en 

UPV op 

• Pba. udskolingsaktiviteter 

 

• Aftalt i forligskredsen 

• Lovforslag sendt i høring… 



Skolen/ teamet (senest 1.12./1.5.) 

• Vurderer personlige og sociale forudsætninger 

• Hver lærer vurderer standpunkt i sit fag 

• Kontor sender til optagelse.dk 

UU (senest 15.1./1.6.) 

• Laver helhedsvurdering 

• Står på mål for den endelige vurdering 

Fælles ledelse, kl.lærer, UU (jan/juni) 

• For ikke-parate laves en handleplan 

• Hver byder ind fra sit ståsted 

• Forældre og elev inddrages på fælles møde 

Eleverne vælger uddannelsesønske (nov. – 
nov. 9. kl.) 

http://www.mosedeskolen.dk/Li/Rammeside3.asp


Når en elev vurderes… 

- Foreløbig uddannelsesparat 

- Foreløbigt ikke-uddannelsesparat 

 



Indsatser skole 

• Hvad skal gøres anderledes? 

• Er der faktorer i skolen, der fastholder den 

unge i uheldige mønstre? 

• Reservere en pulje af ressourcer? 

• Behov for meget forskellige indsatser 

 



Indsatser UU 

Kend dig 

selv! 

Kend dine 

muligheder! 

Tag en 

beslutning...  

Kend dit 

samfund 



Indsatser UU 

• Samtaler med eleven pba lærernes 

vurdering af personlige og sociale 

forudsætninger 

• Iværksætte praktik eller brobygning 

• Studievalgsportfolie – afrapporteringsskema 

• Uddannelsesplan – ansøgning 

• Kollektiv vejledning fx ug.dk 

 

 



Dilemmaer 
 

• Uden for skolen? 

• Pubertet? 

• Stempling? 

• Pressionsværktøj? 

• Den pædagogiske standpunktskarakter? 

• Stort fravær? 

• ... 
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Elevernes arbejde med UPV 

• Kendskab til begreberne 

– Hvornår er jeg motiveret 

for at lære? 

– Hvornår tager jeg 

ansvar? Og for hvad? 

– Hvad skal der til for at et 

godt samarbejde opstår? 

• Vurdering af fiktive unge 

• Vurdering af sig selv 

 



Klar, Parat… - et dialogværktøj 

http://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2017/10/KLAR-PARAT-UPV-faktaark-8.-klasse-med-demoprofil-og-foruds%C3%A6tningskort.pdf

