
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Kollektiv vejledning og
forældremøde - 10.2 



UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Dagens program

EUD og EUX –
fagretninger
Fag i 
gymnasiet,  
HF og IB

Erhvervs-
praktik

UPV og 
adgangskrav
Og IUP

Studievalgs-
portfolio

Åbent hus og 
mere hjælp

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



UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

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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Erhvervsuddannelser

Omsorg, sundhed            
og pædagogik

Kontor, handel og 
forretningsservice

Fødevarer, jordbrug         
og oplevelser

Teknologi, byggeri            
og transport

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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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 
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Fagretninger på AARHUS TECH

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bemærk:Du kan starte grundforløb 1 på erhvervsuddannelserne i Aarhus, men fx autolakerer og cykel- knallertmekaniker skal hovedforløbet tages på en anden skole (skolehjem)Der er andre erhvervsskoler, der har andre fagretninger. Viden Djurs med Kalø, Learnmark, Den Jyske Håndværkerskole, Tradium er de mest benyttede af elever fra Aarhus.
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Fagretninger på SOSU Østjylland

Fagretning
Sundhed, pædagogik, børn og ældre

Uddannelser
Social- og sundhedshjælper 
Social- og sundhedsassistent*
Pædagogisk assistent*

*herunder mulighed for EUX
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Fagretninger på Jordbrugets Uddannelsescenter

Uddannelser
Anlægsgartner 
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Landmand 
Jordbrugsmaskinfører
Dyrepasser
Grøn EUX

Fagretninger
Anlæg, have, skov og natur 
Planter til bolig, have og landskab 
Landbrug og store maskiner
Pasning, håndtering og pleje af dyr
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Fagretninger på Aarhus Business College

Handel og ledelse
Fokus på kontor og handel

Administration og ledelse
Fokus på kontor og handel

Fagretning
EUX Business

Uddannelser
Kontor
Finans
Detail

Handel
Event

Butik og e-handel
Fokus på handel med private

Business to Business
Fokus på handel mellem
virksomheder

Fagretning
EUD Business

Uddannelser
Detail

Handel
Event



UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Fagretninger på Institut for Odontologi og Oral Sundhed + VIA University College

Uddannelser på IOOS
Tandklinikassistent 
Laboratorietandtekniker

Uddannelser på VIA
Beklædningshåndværker

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vedr. IOOSBåde i 2015 og 2016 har det ikke været muligt for IOOS at få ansøgere nok til tandklinikassistent Gf1. De har typisk fået op til 8 ansøgere. De fleste af deres ansøgere har derfor valgt at tage  grundforløb1 på SOSU, men der er ikke nogen fast fremadrettet aftale om, at fagretningen skal lægges hos SOSU.
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EUX er 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.
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Forskellen på EUD og EUX

Tømrer
EUX fag

+ 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

Fysik C

Psykologi C

Komm./it C

+ 2 valgfag

SOSU-assistent

Dansk C

Engelsk D 
valgfag

Teknologi E

Det sammenhængende borger-
og patientforløb

Sygdom og sygepleje

Sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering

Farmakologi og 
medicinhåndtering

EUX fagEUD fag EUD fag

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. SOSU Aarhus har indgået samarbejdsaftale med Aarhus Tech -HTX om at undervisere med kompetence til at undervise på de høje niveauer kommer på skolen og underviser.  EUX Business: Valgfag – Der skal der vælges enten 2 fag på B-niveau, eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau
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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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Gymnasiale uddannelser

HHX
HTX

STX HF IB
Handelsgymnasium

Teknisk gymnasium

Alment gymnasium

Internationalt 
gymnasiumHøjere 

forberedelses-
eksamen
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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:

 Økonomi og marked
 Økonomi og sprog
 Sprog 

HTX

Studieretninger indenfor 
områderne:

 Anvendt naturvidenskab
 Kommunikationsteknik
 Teknologi

STX

Studieretninger 
indenfor områderne:

 Naturvidenskab
 Samfundsfag
 Sprog
 Kunst

IB

Faggrupper

 Modersmålssprog
 Fremmedsprog
 Samfundsorientering
 Naturvidenskab
 Matematik 
 Valgfag, 

fx kreative fag
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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
To ekstra naturfag C/B

Religion C
Idræt C

Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab 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
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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



UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

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
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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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Erhvervspraktik i 10. klasse

Erhvervspraktik aftales altid med 
skolen.
Du opsøger selv en praktikplads 

Temapraktik
Praktik via UU på udvalgte virksomheder og 
institutioner

Læs mere om 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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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 + 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



UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Tidslinje i uddannelsesparathedsvurderingen

Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling UPV – UU’s vurdering

UPV – UU’s vurdering
Standpunktskarakterer

UPV – Skolens indstilling
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EUD og EUX adgangskrav efter 10. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen 
eller 10. klasses prøver

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen 
eller 10. klasses prøver

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Bestået dansk og skriftlig   
matematik til afgangseksamen 
eller 10. klasses prøver

Optagelsessamtale

Optagelsesprøve

Ikke uddannelsesparat

Snak 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. 
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HF-adgangskrav efter 10. klasse 

Uddannelsesparat

Undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og 
matematik og aflagt folkeskolens 10. klasseprøver 
både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

Ikke uddannelsesparat

Snak med din UU vejleder

Mindst 2.0 i karaktergennemsnit i henholdsvis 
fagene dansk og matematik i 10. klasseprøverne

Folkeskolen fælles 9. -klassesprøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi

Aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk/fransk efter udtræk i 9. klasse eller 
10.-klasseprøve i tysk/fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse

Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog 
i 6.-9. klasse tysk/ fransk.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fra ug.dk:For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:Være vurderet uddannelsesparat til hfAflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fagFå mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøverHave aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemiHave aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasseHave modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. martsUddannelsesparat til hfFor at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf, skal du i 10. klasse opfylde følgende:Opnå mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasseOpfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparatElever der er vurderet ikke-uddannelsesparateHvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.Andre veje til hfHvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind på hf gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.
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HHX-, HTX- og STX-adgangskrav efter 10. klasse 

Uddannelsesparat

Bestået afgangseksamen

Gennemsnit på 5,0 eller mindst 
3,0 i de lovbundne prøver

Ikke uddannelsesparat
Snak med din UU vejleder

Undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. 
klasse og herefter have aflagt enten folkeskolens 9.-
klasseprøver eller 10. klasseprøver i disse fag.

Have modtaget undervisning i 2. 
fremmedsprog i 6.-9. klasse tysk/ fransk.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx)Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dkHave bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå minimum 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererneBekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi Aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøverHave modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse i 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasseHave ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. martsUddannelsesparat til htx, hhx eller stxFor at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du i 10. klasse opfylde følgende:Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasseOpfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparatElever der ikke bekræfter det faglige niveauHvis du ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du opfylder følgende:Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparatFår et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparatElever der er vurderet ikke-uddannelsesparatHvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.
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Revurdering af UPV

Ikke uddannelsesparat – hvad så ?

Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

10. Klasse 

Uddannelsesforberedende aktiviteter:
Fx FGU, praktik, ‘Min vej’, Alléskolen

UP 

IUP 
IUP 

IUP 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
For elever der vurderes ikke uddannelsesparat iværksættes der en særlig indsats for at gøre den unge uddannelsesparat.En elev der i 9. kl er IUP har to muligheder. Enten vælge 10. kl eller bede om revurdering på den søgte uddannelse.Slide er tænkt som et udgangspunkt for dialog og samtale om uddannelsesparathed og adgangskrav. Læg vægt på det der giver mening i den enkelte 10. klasse.Gør noget ud af at IUP-elever vælger i samarbejde med UU vejleder. 
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FGU

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
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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 og arbejde videre med portfolioen

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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vis evt hjemmesiden www.aarhusung.dk 

http://www.ug.dk/
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Rundt i app’en – AarhusUng

http://www.aarhusung.dk/
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Hvorfor NemID og eBoks?

• Besked fra ungdomsuddannelse om optagelse/optagelsesprøver/1. skoledag….
• Lønsedler fra arbejdsgiver
• Meddelelse om SU

Hvem gælder loven for?
Loven omfatter alle borgere, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er 15 år eller derover. Det betyder, at alle 
borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt.
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Mere om vejledning og uddannelse

.dk

uu-aarhus.dk

http://uu.aarhus.dk/
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