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Dagens program

Uddannelses-
systemet

Brobygning 
og erhvervs-
praktik

EUD, HF og 
gym

UPV -
optagelse på 
ungdoms-
uddannelse

Studievalgs-
portfolio

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er formåletHvad skal eleverne lære i dagHvad skal indholdet væreHvilke aktiviteter skal der væreHvordan sikrer vi formålet/læringen 
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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
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Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik
Du opsøger selv en praktikplads 

Temapraktik
Praktik gennem UU’s samarbejds-
virksomheder

Læs mere om begge typer erhvervspraktik på uu.aarhus.dk. 
Ansøgning til erhvervs- og temapraktik skal altid aftales med 
din klasselærer.

Erhvervs-
praktik

Tema-
praktik

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennemgå temapraktik og ønskepraktikOBS på  ansøgningsprocedure og forskellige deadlines– evt. print og hæng op i klassen

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/9-klasse/
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Erhvervsuddannelser

https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
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EUX er erhvervsuddannelse med studiekompetence

EUX-svendebrev med 
studiekompetence

EUX giver adgang til de 
videregående uddannelser

Mulighed for EUX på mange 
erhvervsuddannelser

EUX skal indeholde

Dansk A
Engelsk B
Matematik C 
Samfundsfag C

Yderligere grundfag:
heraf mindst to fag på B-niveau

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Giver generel adgang. Der skal eventuelt suppleres med adgangsspecifikke gymnasiale fag. Der er på Grundforløb 1 og 2, altså det første år, ikke eksamen i alle fag. Der vil årskarakter i en del fag være gældende.På 2. år, altså studieåret, vil der være eksamen i praktisk taget alle fag, samt også være en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Dog gives der også her årskarakterer.
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Gymnasiale uddannelser

https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse
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Brobygning

https://ung.unoung.dk/login/new.html

Deadline for tilmelding 
15. september

Navn mm.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
HUSK at redigere de personlige oplysninger.Lad en elev logge på og vis, hvordan man tilmelder sig.

https://ung.unoung.dk/login/new.html
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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
9/10. 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./10. 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./10. klasse:    5,0

Færdigheder
i at kunne anvende teorier i praksis

Parathed
til det forestående valg af 

ungdomsuddannelse eller andet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Måske overvej at benytte skema fra vf. gruppe forår 2019 – opgave?Ide fra møde..
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UPV - tidslinie

Standpunktskarakterer

U
PV –

Skolens indstilling

U
PV –

U
U

’svurdering

U
PV –

U
U

’svurdering

Standpunktskarakterer

U
PV –

Skolens indstilling

Standpunktskarakterer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ændring – juni forud for de skriftlige prøver.
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Hvordan bliver du optaget direkte på en 
Erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Du skal:
være vurderet uddannelsesparat ved slutningen af 10.kl.

have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse

have et gennemsnit på 2,0 i 9.kl i dansk og skriftlig matematik
/ have et gennemsnit af de skriftlige og mundtlige karakterer ved 10. klasseprøve på mindst 2,0. 

senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolioen via www. optagelse.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Til erhvervsuddannelse: Dansk: gennemsnittet beregnes ud fra alle fire delprøver og matematik: gennemsnittet beregnes ud fra de to skriftlige prøverNB – se særligt om 10. klasse.§ 56. Elever optages i henhold til bestemmelserne herom i lov om erhvervsuddannelser og efter reglerne i kapitel 17 og 18. Karakterkravene i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, er opfyldt, hvis eleven har opnået et gennemsnit af de skriftlige og de mundtlige karakterer i dansk ved folkeskolens 9. klasseprøve eller 10. klasseprøve på mindst 2,0 henholdsvis et gennemsnit af de skriftlige delkarakterer i matematik ved folkeskolens 9. klasseprøve eller et gennemsnit af de skriftlige og mundtlige karakterer ved 10. klasseprøve på mindst 2,0. Karakterer fra prøver, der aflægges ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin, medregnes i det omfang, det er til gunst for ansøgeren.Optagelse på EUX er erhvervsskolens afgørelse
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Du skal:
være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende 
standpunktskarakterer i 10. klasse

følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge
10.-klasseprøverne i alle tre fag – og opnå min 02 i dansk / matematik

have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i 
fysik/kemi

have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse - have aflagt prøve 
i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.

senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolioen via www. optagelse.dk

Hvordan bliver du optaget direkte på 
en 2 årig HF efter 10. klasse

https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat-til-gymnasium-hf-og-erhvervsuddannelse#Uddannelsesparat-til-2---rig-hf-uddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/hvad-er-folkeskolens-afgangseksamen#Hvad-er-10--klassepr--verne-
https://www.ug.dk/6til10klasse/hvad-er-folkeskolens-afgangseksamen#Hvilke-pr--ver-best--r-folkeskolens-afgangseksamen-af-


UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Du skal:
være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende 
standpunktskarakterer i 10. klasse

følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-
klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag

have bestået folkeskolens afgangseksamen

have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse - have aflagt prøve i 
2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen

senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolioen via www. optagelse.dk

Hvordan bliver du optaget direkte på en 3 årig gymnasial 
ungdomsuddannelse (STX, HTX, HHX) efter 10. klasse

https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat-til-gymnasium-hf-og-erhvervsuddannelse#Uddannelsesparat-til-2---rig-hf-uddannelse
https://www.ug.dk/6til10klasse/hvad-er-folkeskolens-afgangseksamen
https://www.ug.dk/6til10klasse/hvad-er-folkeskolens-afgangseksamen
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Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i din 
browser

2. Log ind med dit UNI-Login

3. Find studievalgsportfolio
nederst på forsiden (Stamdata)

4. Tryk Redigér

5. Udfyld

6. Husk at gemme

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eleverne skal logge på ung.unoung.dk.  - evt. rette mobilnumre og email

https://ung.unoung.dk/login/new.html
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Kollektiv vejledning – dagens program

I dag har vi arbejdet med:

• uddannelsessystemet
• dine muligheder for erhvervspraktik
• hvordan du tilmelder dig brobygning
• hvad skal der til, for at du bliver uddannelsesparat 
• hvornår bliver du parathedsvurderet
• hvad skal der til, for at du kan optages direkte på eud, hf, 

gym.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er formåletHvad skal eleverne lære i dagHvad skal indholdet væreHvilke aktiviteter skal der væreHvordan sikrer vi formålet/læringen  
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Mere om vejledning og uddannelse

.dk

uu-aarhus.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tjek Aarhus ung
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