
På vej mod…?
Kollektiv vejledning 9.2

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

Fagniveauer 
i EUD

Fagniveauer 
i gymnasiet Adgangskrav Studievalgs-

portfolio Åbent hus



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
Der tages udgangspunkt fra 9.1 og fordyber os i de forskellige niveauer under EUD og gymnasial.



Forskellen på EUD og EUX Teknisk EUD-EUX

Tømrer
EUX

+ 1 valgfag

Dansk A

Fysik B

Engelsk B

Matematik B

Teknikfag B

Teknologi B

Kemi C

Samfundsfag C

Dansk E-C
Matematik F
Teknologi E

Værktøj og maskiner

Arbejdsmiljø

Materialeforståelse

Tegning

Konstruktion

Dansk A

Engelsk B

Kemi B

Matematik B

Samfundsfag B

Biologi C

Psykologi C

Komm./it C

+ 2 valgfag

SOSU-assistent

Dansk C
Engelsk D (valgfag)
Naturfag C

Det sammenhængende borger-
og patientforløb

Sygdom og sygepleje

Sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering

Farmakologi og 
medicinhåndtering

EUXEUD EUD

Oplægsholder
Præsentationsnoter
EUX Tømrer: Valgfag - Skolen skal som minimum udbyde matematik på A-niveauEUX Velfærd: Valgfag kunne f.eks. matematik A, idræt C, kulturforståelse, teknologi eller andet. OBS! på at du søger en EUD og du kan ønske EUX (erhvervsuddannelsen vurderer).



Forskellen på EUD og EUX Merkantil EUD-EUX

EUX

Dansk A

Engelsk B

Informatik B

Virksomhedsøkonomi B

Afsætning B

Samfundsfag C

Organisation C

Matematik C

EUD
Business (Aarhus)

Dansk C
Engelsk C

Samfundsfag* C
Erhvervsøkonomi C

Afsætning C
Informationsteknologi C

Fagprojekt
+ 1 valgfag

*krav om bestået kun 
gældende for EUX-elever

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempel: EUX Business: Valgfag – Der skal der vælges enten 2 fag på B-niveau, eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveauOBS! på opbygningen i forhold til de 2 forrige tømrer og SOSU.OBS! på at du søger en EUD og du kan ønske EUX (Erhvervsuddannelsen vurderer).*Samfundsfag C: Krav om bestået kun gældende for EUX-elever



Gymnasiale uddannelser

HHX
HTX

STX HF IB
Handelsgymnasium

Teknisk gymnasium

Alment gymnasium

Internationalt 
gymnasiumHøjere 

forberedelses-
eksamen



Obligatoriske fag 3-årige gymnasiale uddannelser

HHX HTX STX

Dansk A
Matematik B*

Engelsk A
Historie B

Samfundsfag C
2. fremmedsprog B/A

International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B

Erhvervsjura C
Informatik C
Afsætning B

Dansk A
Matematik B

Engelsk B
Idéhistorie B

Samfundsfag C
Kemi B
Fysik B

Teknikfag A
Teknologi B

Kommunikation/it C
Biologi C

Dansk A
Matematik B*

Engelsk B
Historie A

Samfundsfag C
2. fremmedsprog B/A

Fysik C
Oldtidskundskab C

Religion C
Idræt C

Kunstnerisk fag C
To ekstra naturfag C

*Elever med flere end to fremmedsprog skal 
alene have matematik på C-niveau 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Obligatoriske fag - på mindste niveau:A-niveau svarer til 3 års undervisningB-niveau svarer til 2 års undervisningC-niveau svarer til 1 års undervisningHer kan bruges øvelsen ” Fag du ikke finder i grundskolen”



Obligatoriske fag HF

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Idræt / kunstnerisk fag C

Mindst ét valgfag C-B

Naturvidenskabelig faggruppe

Biologi C

Geografi C

Kemi C

Professionsfagpakke

Fagpakkefag 1 B

Fagpakkefag 2 C-B

Udvidet fagpakke C-A

Kultur- og samfundsfagsgruppe

Historie B

Religion C

Samfundsfag C

Udvidet fagpakke skal som minimum bestå af ét eller to fag 
på A-niveau og et eller flere fag på B og evt. C-niveau

HF

Oplægsholder
Præsentationsnoter
HF Udvidet: Udvidet fagpakke skal som minimum bestå af ét eller to fag på A-niveau og et eller flere fag på B- og evt. C-niveau



Obligatoriske fag på 2-årig STX og IB

IB

Individ og Samfund

Historie

Psykologi

Økonomi

Modersmål

Dansk

Engelsk

Fremmedsprog

Dansk

Engelsk

Fransk / spansk

Tysk

Naturvidenskab

Biologi

Fysik

Idræt

Kemi
Matematik

Matematik

Kunstneriske fag

Billedkunst

Film

Musik

Kursus og aktivitet

Videnskabsteori

Større skriftlig 
opgave

Andre aktiviteter 

Du skal vælge ét fag fra hver faggruppe, heraf tre high level 
(A-niveau) og tre standard level (B-niveau)

STX (2 år)

Dansk A
Matematik* B

Engelsk B
Historie A

Samfundsfag C
2. Fremmedsprog B/A

Fysik C
Oldtidskundskab C

Religion C
Idræt C

Kunstnerisk fag** C
To ekstra naturfag*** C

Oplægsholder
Præsentationsnoter
NB: Den 2-årige STX kan ikke søges direkte i forlængelse af 9. klasse (først et år efter).2 årigt STX* Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau**Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.***To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller natur- geografi.IB:IB: Du skal vælge ét fag fra hver faggruppe, heraf tre high level (A-niveau) og tre standard level (B-niveau)IB: Du kan undlade at vælge et fag blandt kunstneriske fag, hvis du vælger to fag fra en af de andre grupper



Hvad vælger du?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Opgaver til 9.2 der kan vælges mellem:Hvad skal du efter 9. klasse? – hvor langt er du i dine overvejelser?Hvem og hvad påvirker dit valg? – se filmen / brug linket på skærmen som start https://www.youtube.com/watch?v=AIWLUup2hsAMin gymnasievej på mitug.dk, https://www.ug.dk/webform/min-gymnasievej Adgangskortet på ug.dk, https://www.ug.dk/adgangskortetArbejde med de forskellige gymnasiers profilfag. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIWLUup2hsA
https://www.youtube.com/watch?v=AIWLUup2hsA
https://www.youtube.com/watch?v=AIWLUup2hsA


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 + matematikSelvstændighed
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

Uddannelsesparathedsvurdering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis dette ikke er bearbejdet i 9:1



EUD-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen

Optagelsessamtale

Optagelsesprøve

Ikke-uddannelsesparat?
Tal med din UU-vejleder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed (praktikplads), opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse.IUP elever kan søge om optagelse, dersom forældre og elev ønsker parathedsvurderingen afprøvet i forbindelse med ansøgningen. Erhvervsskolen afgør så, om eleven kan optages ved en optagelsesprøve og samtale. 



HF-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (4,0) 
i lovbundne prøver

Ikke-uddannelsesparat?
Tal med din UU-vejleder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vurderet uddannelsesparat og:   Bestå folkeskolens afgangseksamen, (dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)   Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse   Bekræfte det faglige niveau (4.0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, mundtlig naturfagsprøve) ved folkeskolens afgangseksamen. Særligt: Hvis den unge er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår et gennemsnit på 6,0 til folkeskolens afgangseksamen i de bundne prøvefag har den unge krav på optagelse.   IUP = ingen revurdering



HHX-, HTX- og STX-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (5,0) 
i lovbundne prøver

Gennemsnit på 3,0 - 5,0 
i lovbundne prøver

Gennemsnit på 2,0 - 3,0 
i lovbundne prøver

Ikke-uddannelsesparat?

Tal med din UU-vejleder

Optagelsessamtale

Optagelsesprøve

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vurderet uddannelsesparat og:    Bestå folkeskolens afgangseksamen, (dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)    Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse    Bekræfte det faglige niveau (5.0) fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, mundtlig naturfagsprøve) til folkeskolens afgangseksamen. Bemærk: Hvis den unge ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen til folkeskolens afgangseksamen, har han/hun dog krav på optagelse, hvis:   Den unge opnår 3.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen.   Den unge opnår mellem 2.0 og 3.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen samt gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder.Særligt: Hvis den unge er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår et gennemsnit på 6,0 til folkeskolens afgangseksamen i de bundne prøvefag har den unge krav på optagelse.



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. Overfør og opdatér tekst fra 
tidligere portfolio til ny portfolio. 

6. Husk at gemme

7. UU sletter din gamle portfolio.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS:   Efter den nye bekendtgørelse har studievalgsportfolien skiftet udseende – du skal tildele dine unge den nye udgave          Eleverne har således 2 studievalgsportfolier – der skal copy pastes fra den gamle ind i den nye – når dette er gjort, skal du som vejleder slette den gamle udgave enkeltvis for alle elever.



Åbent hus og orienteringsmøder 2019-2020



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).Vis Chat funktion i E-vejledning.Særlig chatten er populær�Brug gerne lidt tid på at introducere eVejlednings forskellige medier. Særligt chatten er populær, og derfor anbefaler vi, at du viser en chat på storskærm. Du kan inddrage eleverne ved at lade dem bestemme emnet og spørgsmål. Brug den særlige indgang for lærere og vejledere, som giver dig fortrinsret i køen. https://www.ug.dk/evejledning/saerlig-indgang-laerere-og-vejledere-1En anden mulighed er at inddele klassen i nogle grupper, der arbejder sammen om en chat. De skal benytte den almindelige indgang til chatten.I At chatte med eVejledning giver dig tips til at komme i gang med at bruge chatten i din undervisning og vejledning. Her kan du også finde eksempler på chats.



Opsamling

Vi har i dag arbejdet med

 erhvervsuddannelsernes fag og fagretninger

 gymnasieuddannelsernes fag og studieretninger

 adgangskravene til ungdomsuddannelse

 forskellen på EUD og EUX

 studievalgsportfolio
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