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Forældrespot
Kære forældre til elever i 9.- og 10. klasse
Dit barns ansøgning er nu sendt afsted i optagelse.dk. Lige nu er det derfor væsentligt, at dit barn tjekker sin
e-boks for vigtige informationer afsendt fra den ungdomsuddannelse eller 10. klasse, dit barn har søgt
optagelse på.
Om lidt begynder et nyt kapitel
Fra 7. klasse har UU i kollektiv vejledning arbejdet med eleverne om, hvordan de træffer valg. Dit barn har fået
viden om uddannelsessystemet og sammenhængen mellem uddannelse og job, og har, gennem praktiske
øvelser selv arbejdet med uddannelsesvalg.
I løbet af 8.- 9/10. klasse har dit barn truffet flere valg indenfor uddannelse og job; valg af introduktionskurser,
evt. valg af brobygning eller praktik. Nu er valget om næste skridt truffet, og efter sommerferien venter nye
rammer.
I UU har vi overblikket over uddannelsesmuligheder, men vi har også fokus på, at det kan være svært for de
unge at navigere i uddannelseslandskabet. Måske har dit barn ikke været i tvivl om sit valg, måske har det
været en svær beslutning. Uanset, kan det være, at både du som forælder og dit barn har nogle forventninger
til, hvordan det nye bliver.
Dit barn kan opleve at blive udfordret fagligt, men også i forhold til fleksibilitet, nye relationer og måder at være
sammen på. Og det tager tid at vænne sig til.
UU – dit barns sikkerhedsnet i overgange
Frem til at dit barn har gennemført en ungdomsuddannelse fungerer UU som et sikkerhedsnet. I samarbejde
med dit barn, du som forælder og ungdomsuddannelserne vil vi gerne sikre, at dit barn får den vejledning og
hjælp der er brug for, hvis dit barn oplever udfordringer i sin uddannelse, eller hvis det bliver nødvendigt at
træffe et nyt valg.
På UU Aarhus hjemmeside, kan du finde dit barns vejleder – klik her. På Aarhusung.dk kan du finde generelle
oplysninger om f.eks. uddannelse og ungdomsliv – klik her
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