
Styrker og 
uddannelsesparathed

Kollektiv vejledning 8.1



Dagens program

Uddannelses-
systemet

Vejledning i   
8. klasse

Uddannelses-
paratheds-
vurdering

Studievalgs-
portfolio

Kend dine 
styrker

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KV 8.1 med to sammenhængende fokusområder: Styrker og UPVFormålet er, at eleverne opnår viden om egne ressourcer og forudsætninger, samtidig med at de bliver bevidste om, hvilke krav der stilles til dem for at være UP.Bilag til denne sessionMine styrker – BillederMine styrker – ”Jeg siger, du siger”Parathedsvurdering – CasesParathedsvurdering – DialogkortParathedsvurdering – Post-itStikord til styrker – til vejlederneE:DAG-refleksion



Uddannelsessystemet

EUD - EUX
1½ - 5½ år

Job

E
rhvervsuddannelse

G
rundskole

Erhvervsakademi-
uddannelse

1½ - 2½ år

V
ideregående uddannelse

G
ym

nasial 
uddannelse

Professionsbachelor-
uddannelse

3 - 4 år

Universitets-
uddannelse

3 - 5 år

Omsorg, sundhed            
og pædagogik

Kontor, handel og 
forretningsservice

Fødevarer, jordbrug         
og oplevelser

Teknologi, byggeri            
og transport

HF
2 år

HHX - HTX - STX
3 år

Oplægsholder
Præsentationsnoter
UU-vejleder spørger klassen: Kan I huske dette slide fra først vejledning i 7. klasse? I kommer til at se dette igen og igen.



Vejledning i 8. klasse

Uge xx Introduktionskurser

Uge xx Informationsmøder 
på ungdomsuddannelserne

xx. oktober 2019 UU-informationsmøde

Uge xx E:DAG

Løbende Kollektiv vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
NB: Raketten skal læses nedefra og op. Hver UU-vejleder skal udfylde tidspunkter for hver aktivitet (for hver skole) i skemaet.TIP: UU-vejleder kan printe slidet ud og hænge op i klasserne



E:DAG

Oplægsholder
Præsentationsnoter
E:DAGHvis du er i klassen før eleverne er på E:DAG, handler det om at booste dagen (bliv klogere på ungdomsuddannelserne, øjenåbner).Hvis du er i klassen efter E:DAG, handler det om at hjælpe eleverne med at bearbejde gode og dårlige erfaringer, samt rette eventuelle fejlslutninger (se evt. bilag om E:DAG-refleksion)Lav fx en teaser til introduktionskurserne i foråret.



Mine styrker

Oplægsholder
Præsentationsnoter
InstruksKlik i billedet for link

https://www.ug.dk/filmomdigoguddannelse/find-dine-styrker


Mine styrker

ÆRLIGHED MENING I  LIVET VENLIGHED HUMOR & GLÆDE
VÆRDSÆTTELSE 

AF SKØNHED LEDEREVNER

MENNESKELIG 
INDSIGT KREATIVITET MOD NYSGERRIGHED SAMARBEJDE RETFÆRDIGHED

DØMMEKRAFT VIDEBEGÆR FORNUFT VISDOM KÆRLIGHED OPTIMISME

TILGIVELSE BESKEDENHED VEDHOLDENHED BEGEJSTRING SELVKONTROL TAKNEMMELIGHED

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er to muligheder for elevopgaver:Begge øvelser kan differentieres ved at vise filmen for klassen først: https://www.ug.dk/filmomdigoguddannelse/find-dine-styrker - slide 7Derefter vælger du enten øvelse et eller to, afhængig af den tid du har til rådighed.Øvelsen Mine styrker: ‘Jeg siger, du siger’, som er den øvelse, der tager kortest tidØvelsen Mine styrker: ‘Billeder’. Øvelsen består af 3 opgaver, hvor vi har tænkt den sidste opgave, som en ekstra opgave til de hurtige. Til øvelse 2 skal du printe slide 6 i farver til hvert bord/hver elev. Derudover skal du printe arbejdsopgaven.Til vejlederen er der en oversigt over, hvad de 24 styrker kunne handle om – dette er ikke en facitliste.3. Mit UG: Mine styrker: UG.dk/webform/mine-styrker



Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i din 
browser

2. Log ind med UNI-Login

3. Find studievalgsportfolio
nederst på forsiden (Stamdata)

4. Tryk Redigér

5. Skriv om dine styrker i 1A     
(+ E:DAG under Introkurser, side 2)

6. Husk at gemme

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Prioritering1. Formålet: Arbejdsredskab (til at præsentere dig selv for ungdomsuddannelserne, når du søger om optagelse) + refleksion (over aktiviteter, du har arbejdet med i skolen)2. Ret Stamdata (mobilnummer!)3. Udfyld afsnit om styrker: Der bruges maksimalt 5-10 minutter på at skrive om styrker 4. E:DAG: Hjælpespørgsmål til elevens refleksion over afsluttet E:DAG-besøg



Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige 
forudsætninger

Sociale 
forudsætninger

Praksisfaglige 
forudsætninger

Faglige 
forudsætninger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
ØVELSERFokus på UPV som en løbende vurdering. Vigtigt med en rød tråd fra emnet om styrker til UPV.Eksempler på øvelser:Parathedsvurdering ‘Post It’2. Parathedsvurdering ‘Cases’. Eleverne præsenteres for uddannelsesparathedsvurderingen og de kriterier, de vurderes på. Alle arbejder med cases i grupper: Eleverne skal på baggrund af en kort beskrivelse vurdere, om case-personen er uddannelsesparat i forhold til tre givne parathedsforudsætninger.3. Parathedsvurdering ‘Dialogkort’.



Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige forudsætninger Sociale forudsætninger Praksisfaglige forudsætninger Faglige forudsætninger

Motivation
for uddannelse og lyst til læring Samarbejdsevne

herunder at kunne løse opgaver sammen 
med andre, overholde fælles aftaler 
og bidrage positivt til fællesskabet

Praktiske færdigheder 
og kreativitet

Erhvervsuddannelse
EUD - EUX

8. klasse:    4,0
9. klasse:    2,0* 
*dansk + matematik

Selvstændighed
herunder at eleven tager 
initiativ i opgaveløsninger

Arbejdskendskab, 
arbejdspladsfærdigheder 

og virketrang

Respekt
herunder at udvise 

forståelse for andre mennesker

2-årig gymnasial uddannelse 
HF

8. klasse:    4,0
9. klasse:    4,0

Ansvarlighed
herunder at eleven er 

forberedt til undervisningen
Værkstedsfærdigheder

Færdigheder 
i at kunne skifte perspektiv 

mellem del og helhed
Mødestabilitet

herunder rettidighed og lavt fravær
Tolerance

herunder at kunne samarbejde med 
mennesker, der er forskellige fra en selv

3-årig gymnasial uddannelse
HHX - HTX - STX - IB

8. klasse:    5,0
9. klasse:    5,0

Færdigheder
i at kunne anvende teorier i praksis

Parathed
til det forestående valg af 

ungdomsuddannelse eller andet



Mere om vejledning og uddannelse

uu-aarhus.dk



eVejledning.dk

Chat 70 22 22 07 Mail Digitale 
møder

Facebook Facebook

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 21.00

Fredag: 09.00 - 16.00

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Slide med information om eVejledningen er henvendt primært til elever, som er vurderet foreløbigt uddannelsesparate og som ønsker individuel vejledning (digitalt).



Opsamling

Du har

 kendskab til uddannelsessystemet og 
vejledningsaktiviteterne i 8. klasse

 arbejdet med dine styrker og din 
studievalgsportfolio

 fået viden om uddannelsesparathedsvurderingen
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