November 2018
Forældrespot
- Om åbent hus arrangementer og informationsmøder på ungdomsuddannelserne

Kære forældre til elever i 9. og 10. klasse
Når UU afholder kollektiv vejledning, oplever vi, at eleverne nu forbereder sig på at skulle træffe valg. I
kollektiv vejledning sætter vi lup på detaljerne; de specifikke fag og niveauer på ungdomsuddannelserne. Og
der bliver stillet mange gode spørgsmål til både de forskellige 10. klasses tilbud, til erhvervsuddannelsernes
opbygning, EUX og til forskellen mellem de gymnasiale uddannelser. De mange kvalificerede spørgsmål er
vigtige at holde fast i, særligt i forberedelsen til åbent hus arrangementer og orienteringsmøder på
ungdomsuddannelserne, der finder sted fra midten af november og frem til februar 2019.
Du finder oversigten over, hvornår der er åbent hus arrangementer og infomøde om 10. klasse på UU´ s
hjemmeside ved at klikke her
Til åbent hus arrangement og informationsmøder får du og de unge lejlighed til:
-

at få et indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen
at høre om det faglige og sociale miljø på uddannelserne
at få et indtryk af, hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til
at stille spørgsmål

Studievalgsportfolio
Når de unge i 9. klasse søger videre i uddannelsessystemet, skal der i ansøgningen i optagelse.dk vedhæftes
en studievalgsportfolio. Den personlige studievalgsportfolio er et led i den unges forberedelse til valget af
ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse.
Din søns/datters arbejde med studievalgsportfolio tager blandt andet udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter,
som han/hun deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse, og består i, at han/hun løbende samler og reflekterer over
sine erfaringer.
I kollektiv vejledning arbejder vi i studievalgsportfolien, hvor de unge blandt andet reflekterer over styrker og
oplevelser. Hvis du sammen med din søn/datter logger på https://ung.unoung.dk/login/new.html
med UNI-Login kan du se arbejdet.

Næste Forældrespot?
I næste udsendelse af Forældrespot retter vi fokus mod sidste del af UPV-processen i 9. klasse og
ansøgningen i optagelse.dk. Du kan allerede nu læse mere om processen og UPV-forudsætninger ved at
klikke her
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