UU Skive

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Torvegade 10, 7800 Skive, Tlf. 9915 5690

www.uuskive.dk

E-mail: uuskive@skivekommune.dk

UU Skive:
Skolen og UU Skive vil sammen sikre, at alle elever bliver klar til at vælge uddannelse eller
andet efter 9. klasse.
UU-vejlederen er Hanna Bertelsen Bitsch
Mail: hbbi@skivekommune.dk
Mobil: 24481656
Læs mere på www.uuskive.dk
UU giver kollektiv vejledning til alle elever i 7.-9.
klasse og personlig vejledning til de elever, der
vurderes ikke-uddannelsesparate.
Elever, der er vurderet uddannelsesparate, får ikke personlig vejledning af UU-vejlederen.
Det forventes, at elev og forældre selv undersøger mulighederne efter 9.-10. klasse, og de
kan altid få særlig vejledning ved at kontakte eVejledning.dk
Alle elever i 9. kl. udarbejder uddannelsesplan senest den 1. marts i www.optagelse.dk.
Det er forældrenes ansvar, at uddannelsesplanen udfyldes. UU har dog ansvaret for de
elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

En uddannelsesplan skal indeholde:
 Mål for uddannelsen
 Ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden
aktivitet
 Elevens standpunkts- og prøvekarakterer
 UU’s eller skolens vurdering af, om eleven er uddannelsesparat
 Hvis eleven vælger 10. klasse: Hvad vil eleven opnå med 10. klasse forløbet.
 For de elever, der har været i brobygning i 9. klasse: Indhold og varighed
 Underskrift: Elev og forældre, og for elever, som er vurderet ikke
uddannelsesparate desuden UU
Kollektiv vejledning
 Orientering i klasserne om hele uddannelsessystemet
 Introduktion til ug.dk og eVejledning
 Informationsmøder for elever og forældre
 5 dages introduktionskurser på to forskellige ungdomsuddannelser, for alle
elever i 8. klasse
 Skills for alle elever i 8. klasse (1 dag på de tre erhvervsskoler)
 Karrieredating/hands-on for alle elever i 9. klasse (1 dag på de tre
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erhvervsskoler)
Uddannelsesparat
Skolen vurderer i samarbejde med UU alle elevers uddannelsesparathed i 8. klasse og
igen i 9. klasse. Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse og der ikke ændres
på denne vurdering i 9. klasse, anses hun/han for at være uddannelsesparat, også efter 9.
og 10. klasse. Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, laver skolen og UU en
særlig skole- og vejledningsindsats, så hun/han forhåbentlig bliver uddannelsesparat efter
9. klasse.
En særlig vejledningsindsats for elever, der vurderes ikke uddannelsesparate:









Særlige praktikforløb
Besøg på arbejdspladser
Besøg på uddannelsessteder
Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
Forlængede brobygningsforløb i 8.-9. klasse
Brobygning i 9. klasse (Obligatorisk)
Uddannelsesplan udarbejdes sammen med UU-vejleder
Samarbejde med forældre

