Årshjul for vejledningsaktiviteter 9. årg. 2018-19
1.dec. Deadline UPV 1
Indberetning af standpunktskarakterer og revurdering af UPV fra 8. klasse i forhold til elevens endelige uddannelsesønske og konkrete optagelseskrav

15.jan. UPV 1 er klar
Besked til elever og forældre om UPV 1 og justering
af handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever
Info om brug af optagelse.dk og
studievalgsportfolio

Valgfri brobygning
uge 39-41

Vejledning
Om uddannelsessystemet, UPV,
studievalgsportfolio, uddannelse
og job samt intro til ug.dk og evejledning
31. aug. Tilmelding til valgfri brobygning
Sommerferie

Årshjul
9. årgang

1. marts Ansøgning til ungdomsuddannelse m. studievalgsportfolio og
ansøgning til 10. klasse via optagelse.dk
10. klasse afholder optagelsessamtaler for
elever, der har søgt 10. klasse 2019/2020
”Parat til 10. klasse”- elevkonferencer
for særligt sårbare elever

Folkeskolens afgangseksamen
Eleverne skal bekræfte deres karakterer i de prøvebundne fag
1.juni Deadline for UPV 2
Udfyldelse af UPV med afgivelse af endelige standpunktskarakterer
EUD-optagelsesprøve og gymnasial optagelsesprøve samt vejled-1
ning af de, der ikke opnår adgangskrav til EUD, gymnasie og HF

Vejledningsaktiviteter 9. årgang 2018-19
Tid:

Aktivitet:

August (evt. i juni)

Planlægningsmøde mellem UUO og årgangslærere

August - September

Formål:

Kollektiv
vejledning

Individuel
vejledning

Uddannelse og
job

Ansvarlige:

•

Forventningsafstemning og
rolleafklaring – hvem har
ansvaret for hvad?

•

Fælles overblik over årets
aktiviteter – datoer for aktiviteter føres i teamets kalender/årgangsplan

Præsentation af årsplan
for 9. klasse

•

At eleverne får viden om og
kendskab til årets aktiviteter
med vejlederne

X

UU-vejleder – lærer er tilstede

Forældremøde

•

UU-vejledningen, parathedsbegrebet og studievalgsportfolioen præciseres
for forældregruppen i 9.
klasse

X

Lærere og UU-vejleder

•

Forældrene får viden om
deres ansvar/opgaver i forhold til vejledning og ansøgning/optagelse på ungdomsuddannelse

X

Tilmelding til valgfri brobygning– deadline 31.
august.

Lærere og UU-vejleder

X

UU-vejleder tilmelder. Eleven udfylder tilmeldingsskema
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Tid:

Aktivitet:

Formål:

Kollektiv
vejledning

Individuel
vejledning

August – September fortsat

Individuel praktik/stjernepraktik (politik, militær, dyreklinik, bioanalytiker mv.)

•

Enkelte elever har mulighed
for praktik i forhold til konkrete uddannelsesønsker

X

X

Klassekonference/fælles
møde

•

At få justeret handleplaner
på elever med fokus på uddannelsesparathed mv.

Vejledning om uddannelsessystemet, uddannelse og job studievalgs
portfolioen samt introduktion til ug.dk og evejledningen

•

Eleverne får kendskab til de
elektroniske værktøjer

X

X

Uddannelse og
job
X

Ansvarlige:

UU-vejleder formidler praktik

Deltagere på mødet kan være relevante ledere, lærere, vejledere for
skolens vejlederkorps/ressourceteam og UUO.
Lærerne noterer justeringer til
handleplaner for den skolemæssige
del i elevplanen. UU-vejlederne noterer for den vejledningsmæssige
del
UU-vejleder – lærer er tilstede
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Tid:

Aktivitet:

Formål:

September –
Oktober

Valgfri brobygning samt
evaluering uge 39-41

•

Øget afklaring af uddannelsesmuligheder

Evt. afholdelse af terminsprøver for 9. årgang

•

De faglige resultater kan
medvirke til at underbygge
afgivelse af 1. standpunktskarakter i 9. klasse

November

Aktiviteter i forhold til udfordring af elevernes foreløbige uddannelsesønsker

•

At eleverne udfordres og afklares i forhold til uddannelsesvalg og evt. plan B,
f.eks. i forhold til gymnasieretning eller fra gymnasie til
EUD-rettet uddannelse

Ultimo

UPV 1. Udfyldelse og revurdering af UPV fra 8.
klasse i forhold til elevens endelige ønske og
konkrete optagelseskrav

•

Justering af elevernes endelige uddannelsesønsker

•

Lærerne indtaster vurdering
af de personlige, sociale og
praktiskfaglige kompetencer
i MinUddannelse i forhold til
elevernes uddannelsesønsker og afgiver standpunktskarakterer.

Åbent Hus hos alle erhvervsskoler 10. november 2018 kl. 10-14
•

Kollektiv
vejledning

Individuel
vejledning

Uddannelse og
job

X

X

Ansvarlige:

UU-vejleder
Evalueringsmateriale fra UUO

X

UU-vejleder – lærer til stede

Skolen har ansvaret for udfyldelse
af UPV’en. Du kan finde regler og
vejledninger om UPV til vurdering
af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige kompetencer hos
UVM
UPV-modulet i MinUddannelse opdateres i efteråret

Standpunktskarakterer overføres automatisk fra KMD
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Tid:

Aktivitet:

December

Udfyldelse af UPV
Deadline 1. december

Januar

Januar
- Februar

Formål:

Kollektiv
vejledning

Individuel
vejledning

Uddannelse og
job

Ansvarlige:

UUO modtager herefter
opmærksomhedsliste
over ikke-uddannelsesparate elever

•

Besked til elever og forældre om resultatet af
UPV 1 efter 15. januar

•

Skolen kontakter og orienterer forældre og elever om
UPV. Hvis eleven vurderes
ikke-uddannelsesparat, skal
det meddeles skriftligt til
elev og forældre

Skolen
UU-vejleder deltager kun i skolehjemsamtaler/individuelle møder
med ikke-uddannelsesparate elever

Gymnasiale informationsaftener

•

Præsentation og information
for elever og forældre om
gymnasierne

Gymnasierne – UU-vejlederne informerer forældre

Erhvervsskolernes dag

•

Åbent-hus-arrangement
med præsentation af mulige
erhvervsuddannelser

Erhvervsskolerne – UU-vejlederne
informerer forældre

Handleplan laves eller
den eksisterende justeres

•

Fortsat arbejde med den
skolemæssige og vejledningsmæssige indsats for
ikke-uddannelsesparate elever

UU-vejlederne kontakter lærere ang. ikke-uddannelsesparate elever. Mulighed for
at flytte på vurdering af eleverne frem til 15. januar

X

Samarbejde mellem lærere og UUvejledere
Ikke-uddannelsesparate elever
modtager infomateriale fra UUO

X

UU-vejleder + lærere
Handleplanerne/justeringer skal noteres i elevplanen af begge parter
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Tid:

Aktivitet:

Januar
- Februar fortsat

Individuelle samtaler
med de ikke-uddannelsesparate (efter behov)

Formål:

Kollektiv
vejledning

X

Info om brug af optagelse.dk og studievalgs
portfolioen

•

Eleverne informeres om tilmeldingsproceduren via optagelse.dk

Sidste frist for ansøgning via optagelse.dk og
tilmeldingsfrist for 10.
klasse og ungdomsuddannelserne via optagelse.dk

•

Ansøgning via optagelse.dk
med uddannelsesplan og
vedhæftet studievalgsportfolio

(Lovgivningsmæssig
deadline er 1. marts)

Uddannelse og
job

Ansvarlige:

UU-vejledere

Gruppevejledning for
ikke-uddannelsesparate
(efter behov)

Marts

Individuel
vejledning

UU-vejledere

UU-vejledere
Her er brugervejledninger til optagelse.dk til elever og forældre

X

X

Forældrene har ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelse/10.
klasse for de uddannelsesparate.
De skal logge på optagelse.dk med
deres egen Nem-ID for at se uddannelsesplanen og underskrive
den.
Forældrene vil modtage påmindelser ved manglende udfyldelse
UU-vejlederne har ansvaret for tilmelding for de ikke-uddannelsesparate
Skolen er ansvarlig for overførsel af
karakterer
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Individuel
vejledning

Uddannelse og
job

Tid:

Aktivitet:

April

Optagelsessamtaler for
elever, der har søgt 10.
klasse 2019/2020

•

Styrke overgange fra 9. til
10. klasse

10. klasse afholder optagelsessamtaler med eleverne.

”Parat til 10. klasse” Elevkonferencer vedr.
særligt sårbare elever

•

Afgivne skole og UUO overdrager handleplan for skole
og vejledningsmæssige tiltag. På baggrund heraf udarbejder 10. klasse en tilpasset undervisningsplan

UUO og afgivende skole vurderer i
samarbejde, hvilke elever der skal
drøftes på elevkonference.
- Elever, hvor man er i tvivl
om eleven kan gennemføre
10.klasse
- Elever med sammensatte
følelsesmæssige og sociale
problemer
- Elever med en Børn- og
Ungesag eller PPR-sag

UPV 2 i 9. klasse med
afgivelse af endelige
standpunktskarakterer

•

Eleverne tilkendegiver ønsker til ungdomsuddannelse

•

Lærerne indtaster vurdering
af de personlige, sociale og
praktiskfaglige kompetencer
i MinUddannelse i forhold til
elevernes uddannelsesønsker og afgiver de endelige
standpunktskarakterer.

Maj - Juni

Formål:

Kollektiv
vejledning

Deadline 1. juni

•

X

Ansvarlige:

Skole og lærere

Du kan finde regler og vejledninger
om UPV til vurdering af elevernes
personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer hos UVM
UPV-modulet i MinUddannelse opdateres i efteråret

Standpunktskarakterer overføres automatisk fra KMD
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Tid:

Aktivitet:

Maj – juni fortsat

Folkeskolens afgangseksamen

Optagelsesprøver til
EUD og de gymnasiale
ungdomsuddannelser i
juni
Vejledning af de unge,
som ikke består afgangseksamen i dansk
og matematik (02 i gennemsnit i begge fag)

Formål:
•

Kollektiv
vejledning

Individuel
vejledning

Eleverne skal bekræfte deres karakterer i de prøvebundne fag i forhold til adgangskravene på den valgte
ungdomsuddannelse

Uddannelse og
job

Ansvarlige:

Skolen er ansvarlig for overførsel af
karakterer i juni

X

UUO og ungdomsuddannelserne
Nærmere info om regler og deadlines for optagelsesprøver kommer i
efteråret 2018 med ny lovgivning

X

UUO og ungdomsuddannelserne

Andre aktiviteter:
•
•

Forældre til uddannelsesparate elever har selv ansvaret for at tilmelde deres børn til ungdomsuddannelse. Hvis skolen skønner det hensigtsmæssigt, kan der i samarbejde med UUO (og eventuelle naboskoler) inviteres til infoaften i februar i forhold til udfyldelse og tilmelding på optagelse.dk
Erhvervspraktik: Lærerne kan i samarbejde med UUO aftale 1 uges ulønnet praktik for elever. Det kan være en del af et forløb, hvor eleverne bliver klædt på til at
skrive en ansøgning om praktik med oplæg fra virksomheder m.m. Formålet er, at eleverne får et uddybende kendskab til det at være på en arbejdsplads (uddannelse
og job). Det vil være lærernes ansvar at organisere det. Ved praktik i 9. klasse udarbejder UU-vejlederne papirer/forsikring. Se evt. mere om uddannelse og job her og
vejledning til uddannelse og job

Definition:
Kollektiv vejledning
• Gives til alle elever i 7.-9. klasse
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•
•
•
•

Skal forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse
Er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter
Kan være orientering eller vejledning om uddannelsessystemet, uddannelsesplaner, tilmelding til ungdomsuddannelse, arbejde med cases, alternative karriereveje,
oplæg m.m.
UUO har ansvaret for denne vejledning.

Individuel vejledning (eller gruppevejledning)
• En særlig vejledningsindsats
• Gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse
• UUO har ansvaret for denne vejledning
Uddannelse og job
• Obligatorisk, timeløst emne i folkeskolen fra 0.- 9. klasse
• Skal – i udskolingen - udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg, give viden om uddannelses- og jobmuligheder, og styrke elevernes bevidsthed om egne muligheder og forudsætninger
• Undervisningen skal tilrettelægges i et samarbejde mellem skolen og UUO. UU-vejledere kan medvirke i undervisningen
• Skal bidrage til elevplanens indhold og brug, f.eks. i forhold til uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelse
• Kan understøtte vejledningsaktiviteter som f.eks. Uddannelsesmesse, studievalgsportfolio, introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg
• Kontakt gerne UUO for inspiration til Uddannelse- og Job-aktiviteter
• Karrierelæring

Besøg i den grønne boks for 9. klasse kan bookes hele skoleåret
Odense Kommune har sammen med erhvervsuddannelserne skabt "Den Grønne Boks". Den Grønne Boks er et oplevelses- og vejledningstilbud, der har til formål at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I boksen er viden om mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser samlet. I boksen er forskellige analoge og digitale oplevelsesmuligheder. Der er noget man kan se, høre og føle, og nogle UU-vejledere man kan snakke med. Det er en ny måde at få vejledning på. I Den Grønne Boks kan man
både blive klogere på de forskellige uddannelser, men også på hvilken uddannelse der passer bedst til en selv. En tur i den grønne boks tager ca. 1½-2 timer. Eleverne bliver
ved start logget ind med Uni C-login i en App, der styrer forskellige missioner i boksen.
Læs mere på Facebook.com og https://www.odense.dk/dengroenneboks
Adressen er: Dannebrogsgade 3 B, 5000 Odense C – lige bag ved Odense Banegård Center
Aftaler skal bookes via plan2learn her

Kampagne – Vejen til en erhvervsuddannelse
Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbyder alle skoler gratis besøg af rollemodeller, der kan fortælle om erhvervsuddannelser – EUD og EUX. Info og undervisningsmateriale
til forberedelse og efterbehandling af besøget på http://eeo.dk/VEJENTIL/.
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Uddannelse og Job – ungemiljøet
UUO tilbyder en workshop” i Uddannelse og job i ungemiljøerne” – på egen skole for team i ungemiljøerne eller sammen med naboskolen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kort gennemgang af Fælles mål for Uddannelse og job, herunder vejledning
Drøftelse af hvordan samarbejdet omkring Uddannelse og job kan struktureres og etableres på den enkelte skole
Kortlægning af nuværende Uddannelse- og job aktiviteter på egen skole
Præsentation af nyt materiale for lærere og UU-vejledere udarbejdet af lektor UC Lillebælt, Marianne Tolstrup
Oplæg om brugen af ug.dk+ e-vejledning
Forslag til konkrete forløb og idéudveksling
Gennemgang og drøftelse af årshjul
Karrierelæring

Tilmelding til Jørgen B. Jensen, vejleder og koordinator, UUO. Tlf. 24885666, jbj@odense.dk
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