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Herunder beskrives de væsentligste vejledningsaktiviteter, som eleverne møder i udskolingen fra 7.-9. 
klasse. Vejledningsaktiviteterne påbegyndes i slutningen af 7. klasse, hvor vejlederen kommer på 
besøg i klassen og introducerer sig selv og fortæller om forløbet i udskolingen. 
 
Det er vigtigt – som forældre - at være undersøgende på hvilke muligheder, der er aktuelle for ens eget 
barn. Læs om ungdomsuddannelserne, tal med hinanden, besøg uddannelsesinstitutionerne og gør 
jeres egne erfaringer. Der er god tid til at få lavet en uddannelsesvej, der passer til jeres barn. 
 
Forældre og elever vil i løbet af året blive inviteret til og orienteret om forskellige arrangementer 
(uddannelsesevent 8. klasse, uddannelsesmesse og Åbent Hus på ungdomsuddannelserne). 
 
Uddannelsesvejlederen introducerer i den kollektive uddannelsesvejledning eleverne til 
uddannelsessystemet, fortæller om deres muligheder og hjælper dem med digitalt at søge nye 
oplysninger. 
 
I 8 klasse er alle elever på introduktionskurser, hvor de besøger to forskellige ungdomsuddannelser.  
I 9. klasse er der et frivilligt tilbud om at deltage i brobygning (besøge ungdomsuddannelser). 
 
Alle elever har mulighed for at komme i erhvervspraktik. Det er vigtigt, at uddannelsesvejlederen 
inden praktikken laver en praktikformidling, så eleven er forsikret. Kontakt vejlederen. 
 
I 8., 9. og 10. klasse vil eleverne blive uddannelsesparathedsvurderet af skolen i samarbejde med 
vejlederen. Elever, der vurderes endnu ikke uddannelsesparate, vil have individuelle samtaler med 
uddannelsesvejlederen. Elever, der vurderes uddannelsesparate, skal sammen med forældrene selv 
orientere sig og søge vejledning hos eVejledningen. 
 
Det er forældrenes ansvar, at eleverne inden d. 1. marts i 9. klasse på optagelse.dk angiver, om de 
fortsætter i: 
 

 10. klasse/efterskole 
 Ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse/gymnasial ungdomsuddannelse) 
 Anden aktivitet (arbejde, FGU mm.) 

 
Uddannelsesvejlederen orienterer nærmere i den kollektive uddannelsesvejledning. 

mailto:Thomas.skipper@skanderborg.dk


Læs mere om: 
 
Uddannelsessystemet:  
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelsessystemet/#/ 

 

Forældre til ung i 8. klasse:  

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi8klasse 

 

Forældre til ung i 9./10. klasse: 

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi9eller10klasse 
 
Uddannelsesparathedsvurdering:  
https://www.uvm.dk/vejledning-og-

stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen 
 
Generel information om ungdomsuddannelserne:  
https://www.ug.dk/6til10klasse 
 
eVejledning:  
https://ug.dk/evejledning/ 
 
Optagelse.dk: 
https://www.optagelse.dk/ 
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