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7. klasse
September
April/maj/juni
April/maj/juni
Juni
Maj/juni
8. klasse
August/september
September
September –
november- februar
og juni
uge
10.september
Uge xx-xx

Udskolingskonference
Kollektiv vejledning. Introduktion til forskellige ungdomsuddannelser,
præsentation af ug.dk, orientering om uddannelsesparathed
Nyhedsbrev - info på hjemmeside/intra
Evt. forberedelse i klasserne til SKILLS
Forældrearrangement på en virksomhed – Gjellerup, Lundgård, Sdr. Felding, og
Vestervangsskolen

Årsplanlægningsmøde med klasseteams
Udskolingskonference, eller tilsvarende møder om elever man er bekymrede for
eller som formodes ikke at blive vurderet uddannelsesparate 1. december
Nyhedsbrev/info på intra
Skoleskills – forberedelse på skolen (½+½ dag) og afholdelse af arrangement
med Herningsholm Erhvervsskole på skolen
Skoleskills på Herningsholm Erhvervsskole
Min. 3 Kollektiv vejledninger – klassevis. Præsentation af introkurser. Krav til
forskellige ungdomsuddannelser. Arbejde med UG.dk

8. oktober
Uddannelsesdag for elever og forældre på 8. årgang i Holing Sportscenter
Uge
1.december

UU’s koordinator formidler og koordinerer skolens tilmeldinger til introkurser
For de elever, der ikke opfylder kriterierne for at være uddannelsesparate i
8.klasse,foretager vejlederen en helhedsvurdering af, om eleven forventes at
være uddannesesparat ved udgangen af 9. klasse uden at der iværksættes en
særlig målrette indsats.
UU meddeler skolen sin vurdering.
UU iværksætter i samarbejde med skolen en målrettet vejledningsindsats og
skoleindsats, for at understøtte at eleven kan blive uddannelsesparat ved
afslutningen af 9. klasse.
OBS – Særligt for unge med særlige behov (centerklasser, specialklasser, evt.
modtageklasser: ”Skolens leder kan med inddragelse af eleven og
forældremyndighedens indehaver samt UU beslutte, at der ikke foretages en
uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvis eleven tilhører en målgruppe,
hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig indsats, herunder elever der er i
målgruppen for ungdomsuddannelsen med særlige behov”

Senest 15. januar

Parathedsmøde mellem forældre, skoleleder, lærere og UU-vejleder, hvor der for
de elever der er vurderet ”Ikke-uddannelsesparate” af UU, udarbejdes en samlet
plan for vejlednings og undervisningsindsatsen. Indsatsen indskrives i elevplan

Uge 2-26
Uge xx-xx

Individuelle samtaler med Ikke-uddannelsesparate elever – min. én samtale pr.
elev.
Gruppevejledning af Ikke-uddannelsesparate elever

Uge xx-xx

Kollektiv vejledning- klassevis med fokus på xxx
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Uge
Uge
Uge
Uge
Uge

9. klasse
August

Skolen tilrettelægger, gennemfører og evaluerer forberedelse af
introduktionskurser, forventningsafstemme, udfordre (3 klokketimer) eleverne,
som en del af Uddannelse og Job. UU kan deltage.
Skolen tilmelder eleverne til Introduktionskurser
Gennemførelse af 4 dages introkurser (2 + 2 dage introduktionskurser på
ungdomsuddannelser), eleven skal min. Deltage i intro. Kursus på EUD,EUX,HHX
eller HTX.
”Rullende ungdomsuddannelser” – dag på skolen, lærer på kursus
Efterbearbejde, herunder inddrage erfaringer og kvalificere elevens valg af
uddannelse (3 klokketimer) i samarbejde med underviser
Samlet 3 skoledage med temaer i faget ”Uddannelse og job” jf. fællesmål.
Planlægges i samarbejde mellem lærerteamet og vejlederen. Klasses lærer
varetager undervisningen – vejlederen kan deltage i det omfang det aftales

Tilmelding til praktik med adgangsbegrænsning (f.eks. sygehus, politi). UU
sender til skolesekretærerne der ligger på Intra, alle elever kan søge om
optagelse på det begrænsede antal pladser. UU koordinator tilmelder
August/september Årsplanlægningsmøde med klasseteams
September
Udskolingskonference
September/oktober Nyhedsbrev/info på intra
/februar
september
forældremøde
Uge xx-xx
Min 3 Kollektive vejledninger. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner,
optagelse.dk, e-vejledning og processen frem mod tilmelding til
ungdomsuddannelse/10.kl
Uge xx-xx
Gruppevejledninger af Ikke- uddannelsesparate elever
Hele året
Individuel vejledning af Ikke-uddannelsesparate elever
Uge
Evt. erhvervspraktik. Eleven finder som udgangspunkt selv sin praktikplads.
Lærerteamet er ansvarlig for forberedelsen og efterbearbejdningen af
erhvervspraktikken. UU indskriver elevens praktikophold i UV-Data systemet
mhp forsikring ved erhvervspraktik i skoleåret 2014-15
Uge
Obligatorisk brobygning for Ikke-uddannelsesparate elever (2 – 10 dage) – UU
vejleder, tilmelder og koordinerer eleven
1.december
Skolens leder sikrer, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og
personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelse er afgivet,
så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i
optagelse.dk. hvorefter vejlederen foretager en parathedsvurdering af de ikkeuddannelsesparate. Denne meddeles forældrene.
Uge
For Ikke-uddannelsesparate sikrer UU, at eleven udarbejder uddannelsesplanen,
samt at forældremyndighedsindehaver inddrages heri. UU kontrollerer, at
uddannelsesplanen er udfyldt korrekt.
For Ikke-uddannelsesparate elever, der vælger 10 klasse, skal det fremgå af
uddannelsesplanen, hvad der skal iværksættes, for at eleven kan blive
uddannelsesparat i løbet af 10. klasse.
1.marts
Sidste frist for uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse/10. klasse
Uge xx-xx
Gruppevejledninger for Ikke-uddannelsesparate
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10. klasse
August

Tilmelding til praktik med adgangsbegrænsning (f.eks. sygehus, politi)
For elever, der ikke har en uddannelsesplan ved skolestart, udfærdiger UU
sammen med eleven en plan, som overleveres til skolen.
August/september Årsplanlægningsmøde med klasseteams
August
Forældremøde
September/oktober Nyhedsbrev/info på intra
uge
Uge xx-xx
Hele året
Oktober/november
Oktober/november
Efter brobygning
Uge

1.december

Kollektiv vejledning. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner,
optagelse.dk, e-vejledning og processen frem mod tilmelding til
ungdomsuddannelse/10.kl
Gruppevejledninger af Ikke- uddannelsesparate elever
Individuel vejledning af Ikke-uddannelsesparate
Obligatorisk brobygning 1 uge for ikke-uddannelsesparate
Udvidet brobygning for ikke-uddannelsesparate i op til 4 uger
Revurdering af uddannelsesplaner.
Evt. erhvervspraktik. Eleven finder som udgangspunkt selv sin praktikplads.
Lærerteamet er ansvarlig for forberedelsen og efterbearbejdningen af
erhvervspraktikken. UU indskriver elevens praktikophold i UV-Data systemet
mhp forsikring ved erhvervspraktik i skoleåret 2014-15
Skolens leder sikrer, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og
personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelse er afgivet,
så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i
optagelse.dk. hvorefter vejlederen foretager en parathedsvurdering af de ikkeuddannelsesparate. Denne meddeles forældrene.

Januar/februar
1. februar

Nyhedsbrev/info på intra
Revurdering af uddannelsesplaner

Uge

Kollektiv vejledning. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan og tilmelding
til ungdomsuddannelse
For Ikke-uddannelsesparate sikrer UU, at eleven udarbejder uddannelsesplanen,
samt at forældremyndighedsindehaver inddrages heri. UU kontrollerer, at
uddannelsesplanen er udfyldt korrekt
Sidste frist for uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse/10. klasse
Vejledning individuelt eller gruppevis for Ikke-uddannelsesparate

Uge
1.marts
uge
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Elever med særlige behov - Centerklasser, Specialklasser, Modtageklasser
8. klasse

9. klasse

10. klasse

OBS – Særligt for unge med særlige behov (centerklasser, specialklasser,
evt. modtageklasser): ”Skolens leder kan med inddragelse af eleven og
forældremyndighedens indehaver samt UU beslutte, at der ikke foretages
en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvis eleven tilhører en
målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig indsats,
herunder elever der er i målgruppen for ungdomsuddannelsen med
særlige behov”
De uddannelsesparate og de ikke-uddannelsesparate følger planen for
8. – 9. og 10. klasse
For de elever, der ikke bliver parathedsvurderet tilrettelægger skolen en
undervisningsindsats der gør den unge så uddannelsesparat som mulig.

Løbende

UU foretager den digitale registrering af den praktik, som skolen tilrettelægger for
denne elevgruppe.

løbende

UU deltager i netværksmøder i samarbejde med skolen, forældre og andre
samarbejdsparterne, herunder vejledning om relevante ungdomsuddannelser
(EGU, STU, KUU, samt ordinære ungdomsuddannelser), specialefterskoler samt
uddannelsesrettet praktik efter grundskolen og forudsætningerne for at deltage i
dette.

Uge

Brobygningsforløb på Produktionsskolen i Herning med præsentation af tilbud,
samt EGU og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
2 dage, medfølgende lærere

Uge

Skolerne aftaler indbyrdes hvordan praktik på Ungdomscenter Knudmosen for
relevante elever, kan finde sted, med præsentation af STU uddannelsen i Herning

Uge 39

UU formidler og foretager tilmelding til introkurser og brobygning for relevante
unge med særlige behov i 9. Klasse

Uge

UU deltager i forældremøder og forældrearrangementer, der har til formål at
oplyse om uddannelsesforberedende aktiviteter og om valg af
ungdomsuddannelse. Udddannelsesforberedende muligheder efter folkeskolen
(produktionsskole, Erhvervs- Grund Uddannelse (EGU), Kombineret
Ungdomsuddannelse (KUU), og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)).
Forældrene orienteres om pligt til uddannelse, arbejde eller anden aktivitet for
unge under 18 år samt om mulighed for dispensation. Ligeledes vejledes om
specialefterskoler.

