Uddannelsesvejledning i UCS10
Målet med vejledningen
Vores opgave er at arbejde med erhverv- og uddannelsesmuligheder efter 10. kl. Gennem nedenstående
vejledningsaktiviteter skaber vi mulighed for, at eleverne kan reflektere over og undersøge egne kompetencer
og interesser - for at kvalificere deres valg af uddannelse.
Det er også vores opgave at bidrage til en god overgang fra 10.kl. til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

Indholdet i vejledningen i 10. klasse for alle
Kollektiv vejledning med klasser
Alle elever modtager kollektiv vejledning i klassen igennem skoleåret. Den kollektive vejledning omhandler
info om vejledningsaktiviteter, øvelser til refleksion over egne interesser og kompetencer, info og inspiration
om uddannelser og deres adgangskrav og mulighed for at undersøge sine egne ideer til uddannelser.
Obligatorisk brobygning i uge 45
Her følger eleverne en særligt tilrettelagt undervisning på 2 forskellige ungdomsuddannelser.
Flere forløb på ungdomsuddannelser:
Der vil gennem skoleåret på UCS10 udover obligatorisk brobygning være flere forløb hvor elever kan besøge og
afprøve flere uddannelsesmuligheder.
I skoleåret 22/23 er der 3 dages forløb med Jordbrugets uddannelser, Learnmark i Horsens og forløb med de
lokale gymnasier – så alle elever har haft muligheder for at afprøve flere forskellige uddannelsesmuligheder og
prøve sig selv af.
Uddannelsesmesse
Uddannelsesmessen finder sted hvert år på Skanderborg Fælleden i 2022 d. 16. nov.
Åbent hus på ungdomsuddannelser
Orienteringsmøder i december/januar. Eleverne får besked herom.
Praktik: Er en mulighed for alle elever igennem skoleåret. Tidspunkt aftales med UU-vejleder og klassens lærere.
Særlig vejledningsindsats (for de endnu ikke uddannelsesparate elever)
Elever, der vurderes endnu ikke at være uddannelsesparate til deres uddannelsesønske, vil modtage en
individuel og målrettet vejledningsindsats.

Uddannelsesparathedsvurdering i 10.kl
Eleverne får en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering senest den 10. januar til alle uddannelsesretninger.
Den endelige vurdering, som har betydning for retskrav på optagelse, får de primo juni.
(Obs – der kan være en parathedsvurdering fra 9. kl. som uanfægtede vurderingen i 10.kl. giver retskrav på
optagelse på den ønskede uddannelse).
Parathedsvurderingerne baserer sig på deres sociale, praksis faglige, personlige og faglige forudsætninger for
at påbegynde ungdomsuddannelse.
De faglige krav (til standpunktskaraktererne) er:
Erhvervsuddannelser (EUD/EUX): karaktergennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik
2-årigt HF: karaktergennemsnit på minimum 4
3-årige gymnasiale uddannelser – HHX, HTX, STX: karaktergennemsnit på minimum 5
Optagelse.dk
Ansøgningen til ungdomsuddannelse eller andet skal være søgt på optagelse.dk senest 1. marts
Forældre eller elever kan altid kontakte os på telefon eller mail med spørgsmål og/eller overvejelser.
Venlig hilsen
Martin og Susie

