
Introduktionskurser
Kollektiv vejledning 8.2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder og følger alle elever fra 8. klasse  til det 25 år. - eller til man har afsluttet en ungdomsuddannelse.Dvs. finder man ud af at man skal skifte uddannelse, skal man have kontakt et en UU-vejleder. 



Dagens program

Uddannelses-
systemet Øvelse Introduktions-

kurser
Uddannelses-
paratheds-
vurdering



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
HUSK: Italesæt bl.a. fagretninger, studieretninger m.fl. (i forhold til senere kabaleøvelse – eller anden øvelse)



Dit valg

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg


Uddannelseskabale

1

2

3

4

Uddannelsesnavne

Skolenavne

Gymnasiale uddannelser
Studieretninger - fagpakker - faggrupper 

Erhvervsuddannelser
Fagretninger - uddannelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
VIGTIGT: Start evt. øvelsen med at lægge kabale for alene gymnasiale uddannelser – EUD-EUX til en side – og afslut øvelsen med EUD-EUX til sidst.KABALEØVELSE: Eleverne skal lære noget om uddannelseslandskabets forkortelser – instruks er indsat på særligt ark. Vær grundig med introduktion og styring af øvelsen. Eleverne vil blive udfordret på overblik og få præsenteret nye forkortelser, fagretninger osv., som de ikke kender til.Formålet er, at eleverne får udvidet perspektiv og kendskab til uddannelser inden valg af introkurser. Vi tænker, at denne øvelse er vigtigst i dag.(Du skal som vejleder have lavet et antal sæt, der passer til antallet af grupper i den klasse, du skal lave kollektiv vejledning i)Del eleverne i et passende antal grupper – tre til fire i hver.Giv eleverne en bunke kort uden at have sat dem i orden. Det er vigtigt, at du har blandet kortene inden.Ideen er en ’syvkabale’Trin 1: Lav seks bunker med uddannelsesnavne (forkortelser) på ungdomsuddannelserne: (svaret er: eud / stx / hhx / htx / hf / ib)Du samler op på klassen efter hver runder – sikrer, at der er ens kort alle stederTrin 2: I skal nu finde de steder i vores område, hvor man kan tage disse uddannelserTrin 3: Nu skal øvelsen deles i to – først fokuseres på de gymnasiale uddannelser – med studieretninger (læg evt. eud lidt til side mens det sker)(svært men muligt)Trin 4: Det skarpe blik på eud: Fjern nu alle de gymnasiale – læg de seks områder ud på bordet – placér de rigtige fagretninger på de rette uddannelsessteder.



Valgprocessen

9.
 K

LA
S

S
E

DIT VALG

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tragten viser, at det er vigtigt i 8. klasse at brede sit kendskab ud til alle uddannelser, sådan at man har et bredere fundament at vælge fra, når man når 9. klasse. Tragten indeholder derfor også E:DAG, informationsmøder i uge 46 og de kommende introduktionskurser.”Dit valg” er altså ikke nødvendigvis det endelige valg …



Tal med dine forældre om …

 valg af introduktionskurser

 besøg i uge 46 på           
ungdomsuddannelserne

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her samler vi lidt op på, hvad eleverne skal huske i nærmeste fremtid og minder dem om, at de skal tale videre om det derhjemme.

https://vimeo.com/183442753
https://vimeo.com/183442753


Mine introduktionskurser

Byggeteknik It, medie & teknik Vild med mad Metal & mekanik Styling & livsstil

EUD - EUX 
Business

Sundhed, omsorg 
& pædagogik

Tandklinikassistent 
og tandtekniker 

Beklædnings-
håndværker

Jordbrugets 
uddannelser

STX HTX HHX HF IB

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klik på hvert billede i diasshow, som indeholder link til hver video fra Mine introkurser på Mit UG.Videoerne linker til enten YouTube, Vimeo eller anden videotjeneste. 

https://vimeo.com/145119328
https://vimeo.com/145118671
https://vimeo.com/144750723
https://vimeo.com/146915601
https://vimeo.com/145118900
https://vimeo.com/300284070
https://www.youtube.com/watch?v=UWtJwrxYSDk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=oSAwk_GDKAE
https://www.youtube.com/watch?v=xUi9EHeS6fk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Gvyxd7UEWr8
https://www.youtube.com/watch?v=BY9TP39E9iE
https://www.youtube.com/watch?v=W1ePTgDbVAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zh6ImyvuyZA
https://www.youtube.com/watch?v=b8i3SiNQ5-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ixBAjeWlIm8


Introduktionskurser 2020

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med dit UNI-Login

3. Klik på fanen Brobygning og Intro

4. Klik i feltet klikke her  i den lyseblå bjælke

5. Klik i feltet

6. Klik på hvert enkelt holdnavn for at læse mere om 
indhold

7. Tilmeld dig to kurser (senest 24. november 2019)

NB: Undgå datokonflikt og tilmeld dig ikke samme 
uddannelse to gange (fx to x STX)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Oversigt over alle mulighederne for introduktionskurserVIGTIG besked til eleverne: Elever, som vælger STX som introduktionskursus, vælger STX Aarhus.Husk, at der lukkes for den elektroniske tilmelding for elever 24. november 2019. Tilmeldingsfristen for UU-vejleder i UNOUNG er 6. december 2019. 



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



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* 

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. klasse:    4,0

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. klasse:    5,0

10. klasse:    5,0

Færdigheder
i at kunne anvende teorier i praksis

Parathed
til det forestående valg af 

ungdomsuddannelse eller andet



Parathedsvurdering til 3 uddannelsesretninger

Skolen laver 
vurderingen. EUD HF HHX - HTX - STX

Elever i folkeskole / privatskole

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS ny bekendtgørelse !!



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. Beskriv din læring under E:DAG i 
feltet Introkurser til ungdomsuddannelse

6. Husk at gemme



Opsamling

Du har

 set mulighederne for introduktionskurser        
(frist for tilmelding 24. november 2019)
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