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Vejledning i 8. klasse

5. Valg af to introduktionskurser

4. Informationsmøder på ungdomsuddannelserne uge 46

3. Uddannelsesaften på din egen skole (i dag )

2. Erhvervsintroducerende dag (E:DAG)

1. Kollektiv vejledning (løbende)



Valg af ungdomsuddannelse

https://www.ug.dk/ud-af-skolen-og-hvad-saaundomsuddannelse/dit-valg-0


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Skolen vil i løbet af efteråret vurdere dit barn i forhold til de 
tre uddannelsesretninger: 

 De tre årige gymnasiale uddannelser (STX; HTX; HHX)
 Det to årige HF 
 Erhvervsuddannelserne.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS: Der er nye bekendtgørelser og det er endnu ikke aftalt, hvordan vi sammen med MBU løser denne opgave konkret.



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



Foreløbigt ikke-uddannelsesparat?

Elever, som vurderes foreløbigt 
ikke-uddannelsesparate, 
modtager en målrettet     
skole- og vejledningsindsats

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vigtigt at understrege, at det er en fælles indsats mellem elev, familie, skole, uu og andre interessenter.



UPV forløb i 8. - 9. klasse

8. kl.

9. kl.

KV KV

KVKVKV

KV KV

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS  ændringer jf. det vi ved fra bekendtgørelser lige nu



Studievalgsportfolio

… er et skema med elevens refleksioner over 
vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i. 

… har blandt andet til formål at skabe 
sammenhæng mellem den vejledning, der finder 
sted i udskolingen og i starten af 
ungdomsuddannelsen.

… skal lægges ved ansøgningen til 
ungdomsuddannelse.



Studievalgsportfolio – arbejdet med den og hvor

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.     Husk at gemme

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ansvarlig: Forældre, skole og UU

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


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



Erhvervsuddannelser

Omsorg, sundhed            
og pædagogik

Kontor, handel og 
forretningsservice

Fødevarer, jordbrug         
og oplevelser

Teknologi, byggeri            
og transport

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Erhvervsuddannelser

Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser

 Anlægsgartner
 Bager og konditor
 Dyrepasser
 Ernæringsassistent
 Frisør
 Gartner
 Gastronom
 Kosmetiker
 Landbrug
 Mejerist
 Receptionist
 Slagter
 Tjener
 Veterinærsygeplejerske

+ flere

Omsorg, sundhed 
og pædagogik

 Hospitalsteknisk assistent
 Pædagogisk assistent
 Social- og sundhedsassistent
 Social- og sundhedshjælper
 Tandklinikassistent

Kontor, handel og 
forretningsservice

 Detailhandel
 Eventkoordinator
 Finans
 Handel
 Kontor

Teknologi, byggeri 
og transport

 Beklædningshåndværke 
 Byggemontagetekniker
 Bygningsmaler
 Cykel- og motorcykelmekaniker
 Elektriker
 Film- og tv-produktion
 Fotograf
 Frontline pc-supporter
 Mediegrafiker
 Murer
 Personvognsmekaniker
 Smed 
 VVS-energi
 Web-integrator

+ flere

EUD - EUX

Praktisk og 
teoretisk

100+ 
uddannelser

1½ - 5½ år

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vekseluddannelse: Skole - praktik – skole – praktikAftale om læreplads (uddannelsesaftale) eller eventuelt skolepraktikLøn under hovedforløb (uanset alder)Læs om kvotepladser, fordelsuddannelser på dette link; https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf18/jun/180629-oversigt-over-dimensionering-og-skolepraktik-2019.pdf?la=da 



EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen

EUX-svendebrev med 
studiekompetence

EUX giver adgang til alle 
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.



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



EUD / EUX direkte fra 9. og 10. klasse

G
rundforløbs

væ
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS: der er mange forskellige varianter af EUX skoleperioder på de tekniske EUX. Dette slide er desværre ikke helt optimalt, men det bedste vi kan give jer i år.Det bør italesættes, at skoleperioderne indeholder gymnasiale fag, når vi kommer ind i hovedforløbet – og derfor ofte er af længere varighedVi er ikke kommet i land med et svar på, om dispensationsordningen på GF1 er gjort permanent  – dette selv om vi har spurgt STIL, STUK og TECH. Måske undlad detaljeringsgraden.Overgangsordning på EUX Business:På EUX Business kan elever med gymnasial uddannelse (eux, hf, hhx, htx eller stx) fra 1. august 2019 nøjesmed et hovedforløb på 1 år inden for alle uddannelsesområder.Men kan indtil 2023, som en overgangsordning, indgå uddannelsesaftaler efter gammel ordning (2 år).



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


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

Snak med din UU vejleder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
IUP elever kan søge om optagelse, hvis forældre og elev ønsker parathedsvurderingen afprøvet i forbindelse med ansøgningen. Erhvervsskolen afgør så, om eleven kan optages ved en optagelsesprøve og samtale. 



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



Gymnasiale uddannelser

HHX
HTX

STX HF IB
Handelsgymnasium

Teknisk gymnasium

Alment gymnasium

Internationalt 
gymnasiumHøjere 

forberedelses-
eksamen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Husk det 2 årige studenterkursus på Akademiet



Gymnasiale uddannelser
Studie-forberedende Teoretisk Flere end 18 studieretninger2 - 3 år

HF

Professionsrettede 
fagpakker
(områdeeksempler)

 Sundhed
 Idræt
 Pædagogik
 Samfund
 Teknologi
 Musik
 Design
 (Force)

HHX

Studieretninger 
indenfor områderne:

 Marketing
 Finans
 Samfund
 Sprog 

HTX

Studieretninger indenfor 
områderne:

 Anvendt naturvidenskab
 Kommunikationsteknik
 Teknologi
 bioteknologi

STX

Studieretninger 
indenfor områderne:

 Naturvidenskab
 Samfundsfag
 Sprog
 Kunst

IB

Faggrupper

 Modersmålssprog
 Fremmedsprog
 Samfundsorientering
 Naturvidenskab
 Matematik 
 Valgfag, 

fx kreative fag



Obligatoriske fag på de treårige 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 undervisning



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
OBS: 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



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


HF-adgangskrav efter 9. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bekræftet fagligt niveau (4,0) 
i lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat

Snak 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

Samtale med 
gymnasiets leder

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

Snak 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 (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.



Hvor kan du finde os og få hjælp?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her kan du evt. gå ud i en browser og vise hvad uu-aarhus kan. Elev i 8. klasse – kollektiv vejledning – informationsmøder på ungdomsuddannelser mmPilen giver adgang til hjemmesiden 

https://uu.aarhus.dk/


Forældrespot



www.aarhusung.dk

www.uuaarhus.dk 

AarhusUng
App



UddannelsesGuiden UG.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
E-vejledningen (fra forsiden)Forældreguiden:  ”Uddannelser til unge” –> ”Til forældre” (vis alle overskrifter) –> ”Hvordan kan du støtte” –> ”Intro til forældreguiden”Tryk på billedet – direkte adgang til forældreuniverset i ug.dk

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/intro-til-uddannelsesguiden-foraeldre


Vejledning i 8. klasse

5. Valg af to introduktionskurser

4. Informationsmøder på ungdomsuddannelserne uge 46

3. Uddannelsesaften på din egen skole (i dag )

2. Erhvervsintroducerende dag (E:DAG)

1. Kollektiv vejledning (løbende)



Informationsmøder på Ungdomsuddannelserne uge 46

EUD og EUX Messe: 
Torsdag d. 14. november i Ceres Park og Arena

Gymnasierne og HF:
Mandag d. 11. november til torsdag d. 14. november 

Her får I mulighed for at høre om: 
• Uddannelsernes struktur
• Forventninger 
• Adgangskrav
• Hvad uddannelserne kvalificerer eleverne til



Tilmelding til informationsmøder på ungdomsuddannelserne 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pilen giver adgang til siden med tilmelding

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/informationsmoeder/


Introduktionskurser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Pilen giver adgang til Uno forsiden

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


Tak for nu …



At lære at træffe valg

https://vimeo.com/bulldogandpartners/review/181767737/611fb8b82f


Optakt til uddannelsessystemet - ”Das Handwerk”

https://youtu.be/1TwIUgd7eb0


FGU Forberedende Grunduddannelse

Afsøgningsforløb

BasisBasis

Almen
grunduddannelse

Produktions-
grunduddannelse

Erhvervs-
grunduddannelse

 Almene fag
 Praksis

 Fagtema
 Produktion
 Almene fag

 Fagtema
 Praktik
 Almene fag

O
p 

til
 2

 å
r
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