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Præsentation af UUV:
• Organisering
• Samarbejdspartnere
• Vejledningsopgaver i 

grundskolen
• Generelt om vejledning
• Tiltag for unge, der skal støttes 

i vejledningsprocessen
• Vejledning efter grundskolen



Fremtidslinjen

Team Sekretariat

Team Skole

Team Unge

UUV





Vejledningsområde

• 10 folkeskoler:
Arenaskolen, Krogårdskolen, Hedelyskolen, Damagerskolen, 10. 
klasse Greve, Holmeagerskolen, Mosedeskolen, Strandskolen, 
Karlslunde Skole, Tune Skole

• 2 privatskoler:
Greve Privatskole, Hundige Lille Skole

• 3 specialskoler:
Bugtskolen, Karlslunde Dagskole, Kirkemosegård

__________________

700 – afgangselever (9. og 10.klasse)

5800 - unge efter grundskolen  - opsøgende vejledning
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Organiseringen af vejledningen i skolen:
Projekter og løbende opgaver

Projekter og andre opgaver:

• Erhvervsklassen
• 7. klasse projekt
• 8. klasse, film og vejledning
• 9. klasse, valghold 
• Tjek på Fremtiden
• Efterskole arrangement
• Ung til Ung aftener
• Lærerkurser
• Karriereguiden 

(Fremtidsparat)
• Årsmødet for skoleledere

Drift og daglige opgaver i 
grundskolen:
• Undervisning i Uddannelse og Job 

(36 lektioner 7. – 9. klasse)

• Kollektiv vejledning, 7. - 9. kl.

• Individuel vejledning, 7. – 9. kl. IUP

• Uddannelsesparathedsvurdering

• Brobygning og introforløb

• Optagelse.dk

• Praktik og praktikformidling

• Vejledning i 10. klasse

• Vejledning i specialklasser

• Integration/ flygtninge/ 
modtagerklasser

• Kriminalitetsforebyggende indsats, 
SSP



Uddannelse og job - Kompetencemål 

Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Personlige valg Eleven kan beskrive 
drømme og forventninger

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
personlige mål og 
uddannelse og job

Eleven kan træffe 
karrierevalg

Fra uddannelse til job Eleven kan beskrive 
forskellige uddannelse og 
job

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
uddannelse og job

Eleven kan vurdere 
sammenhænge mellem 
uddannelser og erhvervs-
og jobmuligheder

Arbejdsliv Eleven kan beskrive 
forskellige typer arbejde og 
arbejdsformer

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
job, arbejdsliv og fritidsliv

Eleven kan vurdere 
sammenhænge mellem 
egne valg og forskellige 
vilkår i arbejdsliv og 
karriere



Hvad er vejledning?



Om vejledning!



Vejledningsproces

• En progressiv fremadskridende proces
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Vejledningsproces…
1. fase:

Være aktiv og undersøgende… gå på opdagelse!
• UUV tilbyder forskellige aktiviteter, der giver mulighed for at undersøge og prøve: 

praktik, virksomhedsbesøg, brobygning, intro og Skills

2. fase: 

Bearbejdning af indtryk og sparring med en voksen!
• Forældre, vejleder, lærere
• Positive og negative oplevelser

3. fase:

Fokusere på sig selv - hvem er jeg? 
• Hvilke kompetencer har jeg – faglige – personlige og sociale?
• Hvad føles rigtigt i maven, og hvad er vigtigt for mig?
• Hent hjælp hos dem man kender rigtig godt! 

4. fase:

Den afklarende fase!
• Hvor man forstår, hvordan den pågældende uddannelse er sammensat 
• Hvilke job uddannelsen fører til, og at man netop kan ”se sig selv” i denne uddannelse! 
• Ved afslutningen af 9. klasse, skal der ansøges om plads på en ungdomsuddannelse.



Ung til Ung aftener
Brug dine intro-kurser med omtanke!

Formål:

• At introducere de unge og deres forældre til uddannelser, som de 
ikke har den store forhåndsviden om

• At give de unge mulighed for at spejle sig i unge, som er i gang med 
en ungdomsuddannelse

• At give de unge og deres forældre indblik i, hvad det vil sige at være 
uddannelsesparat – i et ungeperspektiv

• At kvalificere uddannelsesvalget, så flest muligt vælger rigtigt første 
gang

• At forberede elevernes to muligheder for valg af introkursus, som 
vælges umiddelbart efter dette arrangement.



Indhold

• Aftenen går ud på at høre oplæg fra unge, der allerede er i 
gang. Vi hører de unges subjektive oplevelse af at være i 
uddannelse.

• De unge fortæller bl.a. om:
• Hvorfor de har valgt den uddannelse

• Hvad det vil sige at være uddannelsesparat til den 
uddannelse

• Hvad de gerne vil bruge uddannelsen til
• Hvordan det er at gå på uddannelsen, både fagligt og 

socialt



Ung til Ung aftener – Uddannelse og Job, 
omlagt undervisning.
Forberedelse af ungeguider til 
arrangementerne.



Erhvervsklassen

• Et alternativt 
undervisningstilbud på 8. og 
9. årgang:

• 2 dage i praktik, 2 dage med 
almindelig 
skoleundervisning og 1 dag 
med fysiske aktiviteter, 
vejledning m.v.

• Samarbejde med Solrød 
Kommune



Projekt 7. klasse

Udvidet vejledningsforløb

til skoletrætte elever på 7. årgang



Film og vejledningsprojekt i 8. 
klasse

Filmproduktion kombineret med intensiv 
vejledning. 
Målgruppen er elever i 8. klasse, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparate. 
Forløbet strækker sig over to
sammenhængende uger og afsluttes med galla 
og filmfremvisning på Tapperiet i Køge.
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Vejledningsfelt - Team Unge
Opgaven er løst!

Opsøgende vejledning!
I gang!
Samarbejde og overgange 
Ungdomsuddannelse:

Fokuselever
I begreb med afbrud
Fastholdelse

Produktionsskole:
Månedligt besøg, opfølgning 
hvert halve år

Arbejde:
Denne gruppe er ikke mere 
omfattet af den opsøgende 
vejledning.

Jobcenter
Samarbejde, fastholdelse, 
opfølgning.

Anden aktivitet
Opfølgning hvert halve år.


