STUK – UVM den 8.10.2019
Orienteringsbrev vedrørende nye bekendtgørelser på vejledningsområdet
Den 9. oktober 2019 træder fire nye bekendtgørelser i kraft:
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
(Vejledningsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
(Pligtbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne
(brobygningsbekendtgørelsen)

De væsentligste ændringer i procedurebekendtgørelsen er:
Skærpelse af indholdet i den skriftlige meddelelse om
uddannelsesparathedsvurderingen
Alle elever skal ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år (KUI-loven) fremover
uddannelsesparathedsvurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser. Eleverne skal
endvidere fremadrettet foretage deres foreløbige uddannelsesvalg på baggrund af UPV’ens
resultater.
Det er på den baggrund besluttet, at alle elever i forlængelse af deres UPV-resultat skal have
en skriftlig og begrundet tilbagemelding, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til en
eller flere kategorier af ungdomsuddannelser.
Tilpasning af datoer for uddannelsesparathedsvurdering
På baggrund af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser er fristerne for 9. og 10.
klasses elevernes UPV i juni justeret, så de følger prøveterminsbekendtgørelsen fremfor faste
datoer. Fristen for revurdering af elever på skoler, der selv forestår vejledningen (f.eks.
efterskoler og friskoler), er blevet justeret. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til den
nye optagelsesprocedure på de gymnasiale uddannelser, så der er tid til at indkalde eleverne
til optagelsesprøve efter revurderingen. For skoler, der selv forestår vejledningen, er der
endvidere foretaget ændringer i fristerne, så der fremover er samme frister for alle
skoletyper.
Revision af studievalgsportfolioens afrapporteringsskema
Bekendtgørelsens bilag 1, afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolioen, er blevet
opdateret. Afrapporteringsskemaet fokuserer nu, i højere grad end før, på elevernes
refleksioner og er samtidig blevet sprogligt lettere. Det er endvidere blevet præciseret, at
arbejdet med studievalgsportfolioen i sig selv er en læringsproces, hvor resultaterne heraf
noteres i et skema.
Bemærk i øvrigt, at bekendtgørelsens titel har skiftet navn, således at uddannelsesplaner
ikke længere fremgår heraf. Det skyldes, at der nu er en helt klar adskillelse af
uddannelsesplan og ansøgning, og bestemmelserne om uddannelsesplanens form og indhold
fremgår nu af vejled-ningsbekendtgørelsen.
De væsentligste ændringer i vejledningsbekendtgørelsen er:
Bestemmelse om kommunalbestyrelsens ansvar for afklaring af uddannelsesønske
Alle elever skal fremover vurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser og på dén
baggrund skal eleverne foretage et foreløbigt uddannelsesvalg. Processen er med andre ord
vendt om, så UPV'en nu kommer forud for, at eleven afgiver sit ønske.

På den baggrund er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen sikrer afklaring af, hvilken
uddannelse ikke-uddannelsesparate elever ønsker, så den særligt målrettede skole- og
vejledningsindsats kan igangsættes hurtigst muligt herefter.
Udfoldelse af bestemmelser vedrørende ungedatabasen
Da ungedatabasen fremadrettet er en central kilde til oplysninger i forbindelse med
udarbejdelse af den unges uddannelsesplan, er det tydeliggjort, hvornår og hvem der skal
indberette hvad til ungedatabasen samt regler for videregivelse af data.
Bestemmelser om kommunalbestyrelsens arbejde med søge- og måltal til
ungdomsuddannelserne
Der er i bekendtgørelsen indsat bestemmelser om kommunalbestyrelsens arbejde med
søgetal og måltal i forbindelse med søgningen til ungdomsuddannelserne. Fristerne er fastsat
ud fra bemærkningerne til eud-aftalen.
Pligtbekendtgørelsen og brobygningsbekendtgørelsen
Der er udelukkende foretaget mindre sproglige tilpasninger i hhv. brobygnings- og
pligtbekendtgørelsen, så de følger vejledningsområdets ordvalg generelt.
Vejledninger og spørgsmål
Vejledningerne til hhv. studievalgsportfolioen og UPV'en er under udarbejdelse og vil snarest
blive offentliggjort. Vi vil orientere jer, når de er klar. Børne- og Undervisningsministeriets
hjemmeside vil også snarest blive opdateret, så de passer til de nye regler.
Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte kontorfuldmægtig Karina Nicolaisen
karina.nicolaisen@stukuvm.dk eller fuldmægtig Kim Andersen, kim.andersen@stukuvm.dk
.
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