UU Skive
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Torvegade 10, 7800 Skive, Tlf. 9915 5690
www.uuskive.dk
E-mail: uuskive@skivekommune.dk

Skolen og UU Skive samarbejder om, at alle elever bliver klar til at vælge uddannelse eller andet efter 9.
klasse.

UU-vejlederen er Niels Korsgaard
Mob: 29 69 62 78
E-mail: niek@skivekommune.dk
Læs mere på www.uuskive.dk

UU giver kollektiv vejledning til alle elever i 7.-8.-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. Dette kan gøres ved fx at deltage i
Åbent Hus arrangementer på ungdomsuddannelserne, benytte www.ug.dk og eVejledning.
Alle elever udarbejder en tilmelding i www.optagelse.dk senest den 1. marts – her skal elevens
studievalgsportfolio vedhæftes. Det er forældrenes ansvar, at eleven bliver tilmeldt på www.optagelse.dk
og at studievalgsportfolioen er udarbejdet og vedhæftet. UU har dog ansvaret for de elever, der er
vurderet ikke uddannelsesparate.
Kollektiv vejledning
•
Orientering i klasserne om uddannelsessystemet
•
Introduktion til ug.dk, eVejledning, brobygning.net og optagelse.dk
•
Informationsmøder for forældre
•
5 dages introduktionskurser på to forskellige ungdomsuddannelser – obligatorisk for alle
elever i 8. klasse
•
Skills Stafetten for alle elever i 8. klasse (1 dag på de to erhvervsskoler)
•
Hands On for alle elever i 9. klasse (1 dag på de to erhvervsskoler)
•
Brobygning på en eller to ungdomsuddannelser for uafklarede elever i 9. klasse
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 eleven for at være uddannelsesparat. Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, laver skolen
og UU en særlig skole- og vejledningsindsats, så eleven forhåbentlig bliver uddannelsesparat.
Eksempler på særlig vejledningsindsats for elever, der vurderes ikke uddannelsesparate:
•
•

Særlige praktikforløb
Virksomhedsbesøg
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•
•
•
•
•
•
•

Besøg på uddannelsessteder
Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
Ekstra brobygning på ungdomsuddannelserne
Studievalgsportfolio udarbejdes sammen med UU vejleder
Samarbejde med forældre
Netværksgruppe
UU vejleder deltager i fx stafetlog møder

