
10. klasse, UCS10 
Uddannelsesvejledere 

 
Martin K. Jakobsen Mobil: 24529013 
martin.kaack.jakobsen@skanderborg.dk 
Uddannelsesvejleder i: B, E, H, I 
 

 

Susie Østergaard   Mobil: 21834923 
susie.oestergaard@skanderborg.dk 

Uddannelsesvejleder i: A, D, F, G, J, K 
 

 
Uddannelsesvejlederne er ansat i Skanderborg Kommunes Kommunale Ungeindsats (KUI) 
 

Målet med vejledningen 
 

Vores opgave er at orientere om uddannelsesmuligheder efter endt 10. kl. Gennem nedenstående 
vejledningsaktiviteter skaber vi mulighed for, at eleverne kan reflektere over egne muligheder og 
begrænsninger for at kvalificere valget af ungdomsuddannelse.  
Desuden er vores opgave at bidrage til en god overgang fra 10.kl. til ungdomsuddannelse eller anden 
aktivitet.  
 

Alle elever modtager kollektiv vejledning. Den kollektive vejledning bidrager til, at den enkelte elev selv kan 
søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, 
uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.  
 

Det forventes, at hovedparten af eleverne sammen med deres forældre også selvstændigt søger information 
om uddannelsessystemet på blandt andet www.ug.dk og måske vejledning gennem eVejledning på 
www.ug.dk/evejledning.dk. 
 

Forældre eller elever kan desuden kontakte os på telefon eller mail med spørgsmål og/eller overvejelser. 
 

Indholdet i vejledningen i 10. klasse 
 

Kollektiv vejledning 
Arbejdet fra grundskolen med tanker om valg af ungdomsuddannelse fortsættes. 
Eleverne får fx vejledning om brobygning, praktik, deres uddannelsesmuligheder, styrker og interesser, det 
at træffe uddannelsesvalg - og at søge uddannelse. 
  
Obligatorisk brobygning i uge 45 
Her følger eleverne en særligt tilrettelagt undervisning på 2 ungdomsuddannelser. Tilmeldingsfrist d. 10. 
september 
 

Frivillig brobygning til gymnasiet ”Er du på sporet” 
På de lokale gymnasiale ungdomsuddannelser i uge 3 i forhold til afklaring. Tilmeldingsfrist d. 4. december 
 

Uddannelsesmesse på Skanderborg Fælled den 18. november kl. 19 -21 
 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/evejledning.dk


”Åbent hus” Mulighed for at besøge relevante uddannelsessteder til orienteringsaftener 
 

Praktik: Mulighed for at komme i praktikker 
 

Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever) 
 

Elever, der vurderes endnu ikke uddannelsesparate, vil modtage en individuel og målrettet vejlednings-
indsats. Indsatsen aftales i samarbejde mellem skole og os, med det formål at gøre eleverne 
uddannelsesparate til enten erhvervs-, 3-årig eller 2-årig gymnasial uddannelse. Her kan indgå en særlig 
faglig indsats fra skolens side, afklarende praktikker m.m.  

 

Uddannelsesvalg efter 10. kl. 
 

Inden den 10. januar får alle elever en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering til alle retninger 
Her efter laver eleverne ansøgning til ungdomsuddannelse eller andet på optagelse.dk. Deadline 1. marts 
 

Senest d. 1. juni får eleverne deres endelige parathedsvurdering. Det er denne vurdering, der har betydning 
for, om den unge har retskrav på optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse, hvis den unge ikke 
allerede har opnået retskrav ved endt 9.kl. 
 
Uddannelsesparathedsvurderingerne baserer sig på deres sociale, personlige og faglige forudsætninger for 
at påbegynde ungdomsuddannelse.  
I særlige tilfælde kan meget gode praksisfaglige kompetencer indgå i vurderingen af de sociale/eller 
personlige kompetencer. 
 

De faglige krav (til standpunktskaraktererne) er: 
Erhvervsuddannelser (EUD/EUX): karaktergennemsnit på min. 02 i dansk og matematik  
2-årigt HF: karaktergennemsnit på min. 4 
3-årige gymnasiale udd. – HHX, HTX, STX: karaktergennemsnit på min. 5 
 

Udover ovenstående er der yderligere specifikke krav for optagelse til de forskellige ungdomsuddannelser.  
 

Uddannelsesparate elever 
 

Eleverne tilmelder sammen med deres forældre på www.optagelse.dk., herunder udfyldelse af 
uddannelsesplanen og studievalgsportfolio.  
Yderligere information kan søges på www.ug.dk, optagelse.dk og ved eVejledningen. 
 

Ansøgning på optagelse.dk skal være afsluttet inden 1. marts 2021. 
 

Ikke uddannelsesparate elever  
 

Ikke uddannelsesparate elever får hjælp af uddannelsesvejlederen i forbindelse med arbejdet på 
www.optagelse.dk til: 

- At udarbejde en uddannelsesplan (selve ansøgningen) 
- At udfylde studievalgspotfolio 
- At sørge for, uddannelsesplanen underskrives af forældre senest d. 1. marts 
- At videresende ansøgningen på www.optagelse.dk til den valgte ungdomsuddannelse eller anden 

aktivitet 
- Processen sker i samarbejde med forældrene 

 
Venlig hilsen 
 
Martin og Susie 

http://www.optagelse.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/

