
 
Bydelskonference 2018 – Unge og uddannelse 

UddannelsesParathedsVurdering 

i praksis 

 

Elev 

Vejledning 

Skole 

Forældre 

Andre 

Vejleder Lotte Engholm, UUV Køge Bugt 



Workshop  

 

• Den foreløbige 

uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. 

 

• Arbejdet med de unge og UPV 

 



Mål med UPV 

2-delt mål med UPV: 

• sikre elever bliver parate til at begynde på 

en ungdomsuddannelse 

• sikre at den unge fuldfører 

ungdomsuddannelsen  

 



UddannelsesParathedsVurdering 
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Helhedsvurdering 

Personlige 
forudsætninger 

Sociale 
forudsætninger 

Faglige 
forudsætninger 



UddannelsesParathedsVurdering 

• fokus på elevens færd EFTER skolen 

• sammenhæng med tidligere s/h-samtaler 

• skaber fælles sprog og ansvarliggør alle 

omkring eleven dvs. forældre, skole, 

vejleder og evt. andre 

• giver mulighed for en tidligere systematisk 

indsats med uddannelse som fokus 

 

 

 



UPV - en løbende processen 
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• Fra midt i 8. kl. 

• Erhvervsuddannelse, Gymnasium, HF 

 

Eleverne tilkendegiver 
uddannelsesønske 

• Personlige forudsætninger 

• Social forudsætninger 

• Faglige forudsætninger 

Skolen vurderer 
forudsætninger 

• UU-vejleder laver helhedsvurdering 
UU vurderer 

uddannelsesparathed 

• Ikke-parate 

• Hver byder ind fra sit ståsted 

• Forældre og elev inddrages på fælles møde 
 

 

UU og skole udarbejder 
i fællesskab en 

handleplan 



Vurderingen 
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Personlige 

forudsætninger: 

Motivation 

Selvstændighed 

Ansvarlighed 

Mødestabilitet 

Valgparathed 

 

Sociale 

forudsætninger: 

Samarbejdsevne 

Respekt 

Tolerance 

Faglige 

forudsætninger: 

Gym: > 5,0 

EUD: > 4,0 

HF: > 4,0 

Helhedsvurdering 



Karaktertræk 
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Selvkontrol 

Engagement 

Nysgerrighed 

Mod 

Empati 

 

Optimisme 

Vedholdenhed 

Taknemmelighed  

Håb 

Mening 
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Handleplan 

Elev 

personlig, 
sociale, 
faglige 

udvikling 

UU 
Brobygning 

Praktik 

Samtale med 
forskelligt fokus 

UUV-projekter 

… 

 

Skole 
Faglige kurser/lektier 

AKT/samtaler 

Støtteforanstaltninger 

… 

 

 

Hjemmet 
Fremmøde 

Gode 
hjemmerutiner 

Ordentlig mad 

 

 

Andre 
PPR 

Sociale 
myndigheder 

Mentor 

Fritidsaktiviteter 

Venner 

… 



UPV og de unge: Et dialogredskab 
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UPV og de unge: Vurdering 
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UPV og de unge: Handleplan 
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Hun skal bare  

tage sig  

sammen! 

Hvis hun nu tog 

sit  

tørklæde af! 

Ræk dog  

hånden op! 

Vær dog lidt  

mere realistisk? 



UPV og de unge: Handleplan 
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• Hvad er hun god til allerede? 

• Ved hun, hvad man laver på hendes 

uddannelsesønske? Kender hun til 

alternativer? 

• Hvorfor vil hun være tandlæge? 

• Findes der noget, der minder om det hun vil? 

• Har Esme brug for hjælp – og hvem kan hun 

få hjælp hos? 

• Kan vi udvide hendes valgrum? 

• Hvad synes I er det første skridt for Esme? 
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Handleplan 

Elev 

personlig, 
sociale, 
faglige 

udvikling 

UU 
Brobygning 

Praktik 

Samtale med 
forskelligt fokus 

UUV-projekter 

… 

 

Skole 
Faglige kurser/lektier 

AKT/samtaler 

Støtteforanstaltninger 

… 

 

 

Hjemmet 
Fremmøde 

Gode 
hjemmerutiner 

Ordentlig mad 

 

 

Andre 
PPR 

Sociale 
myndigheder 

Mentor 

Fritidsaktiviteter 

Venner 

… 


