
                          

  
TEST DIG SELV?

UUV Køge Bugt 
Ungdommens UddannelsesVejledning

www.uuv.dk 

Lokalt Køge Bugt tilbud om branchepraktik til 
elever i 8. kl, der vil undersøge job- & uddannelses 

mulighederne i industrien.

TILMELDING TIL PROJEKTET INDEN DEN 14.2 2018 
DU VIL FÅ BESKED OM DU ER OPTAGET INDEN DEN 24.2 2018

Ansøgning sendes til uuv@koege.dk eller afleveres til din lokale UUV vejleder på skolen

Elevnavn: 

Adresse:

Postnummer / by

Mobiltelefonnummer: 

Mail:

Forældre:

Telefonnummer:

Mail:

Skole: 

Dit sidste karaktergennemsnit:

Baggrund for at søge optagelse på projektet:

Evt. praktik- eller uddannelsesønske

Er din klasselærer orienteret og indforstået? 
Sæt ”x”

Ja:

Nej:

Elevunderskrift: 

Forældreunderskrift

Tilmeldingsseddel kan hentes på UUV’s hjemmeside: www.uuv.dk/testdigselv

UUV Køge Bugt & EUC Sjælland / Køge i samarbejde med:

Projekt vejleder 
Martin Larsen 
e.mail: martin.larsen@koege.dk
Mobil: 2492 8371 

Læs mere:
www.uuv.dk/testdigselv



Er du dygtig nok til en fremtid med uddannelse og job 
indenfor industrien?

TEST DIG SELV.

Du vil som ”Testelev” bland andet møde uddannelser, du kender, og nogle du ikke tidligere har hørt om. Fx:
• Industrioperatør
• Smed
• Automatiktekniker
• Industritekniker
• Elektronikfagtekniker
• Plastmager
• Værktøjsmager
• Procesoperatør

Projektet består af 3 elementer, hvor UUV’s vejledere er med hele vejen igennem, og hvor du især vil møde UUV 
vejleder Martin Larsen, der forestår projektets gennemførsel:

D. 26. februar 2018  
kl. 16.30 til 19.30

En aften på EUC Sjællands 
afdeling på Campus Køge hvor 
projektet introduceres. Uddan-
nelsesmulighederne i indus-
trien præsenteres, du møder 
lærlinge, virksomhedsejere og 
får uddannelsesstarten på EUC 
præsenteret.

Mellem den 26. februar og 
den 25. april 

Der aftales branchepraktik på en 
virksomhed, hvor der individuelt 
aftales en praktik på mellem 1 og 
5 dage.
UUV formidler årligt 3.500 
praktikforløb i lokale virksom-
heder, og den mere målrettede 
praktik i dette forløb arrangeres 
af UUV på samme vilkår.

D. 25. april 2018 
kl 16.30 til 20.00

En aften på EUC Sjælland eller på 
en virksomhed hvor der samles 
op efter branchepraktikforløbet. 
Praktikken i den industrivirk-
somhed vil helt sikkert afføde 
spørgsmål, som vi kommer om-
kring sammen med information 
og vejledning om EUD og EUX.

Test dig selv er målrettet elever - piger og drenge - i 8. klasse: Greve, Køge, Solrød og Stevns
UUV vejledning om Industriens Uddannelsesmuligheder. Et håndholdt projekt, med vejledning 
til dygtige elever med et karaktergennemsnit omkring 5 i grundskolens afgangsklasser, der giver 
elever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien og til indus-
triens uddannelser.

Målgruppe
Målgruppen er uddannelsesparate, dygtige elever i grundskolens afgangsklasser og deres forældre. 
Ganske mange projekter og initiativer har til formål at fokusere de udsatte og ikke-uddannelsespa-
rate unge, ofte med henblik på, at de skal tage en erhvervsuddannelse.
Dette projekt tager i stedet udgangspunkt i dels erhvervsuddannelsernes behov for ressources-
tærke og dygtige unge, dels de uddannelsesparate unges (og deres forældres) behov for at få ud-
dannelsesvalget kvalificeret og udfordret, så der bliver tale om et reelt valg af ungdomsuddannelse 
efter grundskolen.
UUV vil således visitere unge uddannelsesparate unge med henblik på at identificere de unge, som 
med fordel kan motiveres for en erhvervsuddannelse.

Formål
Formålet er at få elevers og forældres øjne op for erhvervsuddannelsesmulighederne efter grund-
skolen, så flere unge ser et uddannelsesvalg på en erhvervsskole som en mulighed.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV Køge Bugt
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) har ansvaret for og forestår vejledningen om ud-
dannelse og erhverv til eleverne i folkeskolens 7.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. 
klasse. UUV vejleder desuden eleverne på alle frie grundskoler og privatskoler i Køge Bugt.
UUV er institutions- og sektoruafhængig og vejleder ifølge lovgivningen med fokus på, at alle unge 
vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen.
Vejledning af alle unge (15 - 30 år) i Greve, Køge, Solrød og Stevns

Et UUV Køge Bugt projekt i samarbejde med EUC Sjælland / Køge og:
• Herfølge Kleinsmedje
• Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
• Arbejdsgiverne Danmark
• 3F Køge Bugt
• CKJ Steel A/S
• Stevns Kommune Center for Børn- & Læring
• Skoleafdelingen Køge kommune
• Skoleafdelingen Solrød Kommune
• Greve Kommune / Center for dagtilbud & skoler
• Erik Rasmussen, JRV A/S, Greve
• EUC - Sjælland / Køge  
• Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt

Trin 1 Trin 2 Trin 3        

TEST DIG SELV - 3 trin til afklaring:

CKJ STEEL A/S Køge Herfølge Kleinsmedje JVC A/S Greve

Forberedelse Branchepraktik Efterbehandling


