
Introduktionskurser og 
UddannelsesGuiden

Kollektiv vejledning 8.3

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
Guiden.dk

Introduktions-
kurser



Introduktionskurser Se dine tilmeldinger

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                      (gem som PDF eller udskriv)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS: Hvis UU-vejlederen først præsenterer KV 8.3 efter introduktionskurserne, kan lærerne muligvis hjælpe med at instruere elever i denne proces (se arbejdsark, som kan sendes til lærerne)Lærerne skal fra UU-vejlederen have den endelige klasseliste over tilmeldinger til introduktionskurserVejlederen kan på forhånd have printet tilmeldinger for hver elev, samt have uddelt disse til eleverne (fx hvis du vejleder kollektivt efter introkurserne)Eleverne skal opdatere stamdata (kontaktoplysninger) med henblik på at kunne modtage SMS’er omkring besøgene



UG.dk Mit UG

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forberedelse af spørgsmål til introkurser: eleverne ser de relevante film og vælger spørgsmål ud. Bemærk: vigtigt at eleverne logger ind, så de kan sende spørgsmålene til deres telefon efterfølgende. TIP: lad evt. også eleverne læse på institutionernes hjemmeside om introkursus + generel information/præsentation af uddannelsesstedet

https://www.ug.dk/webform/mine-introkurser
https://www.ug.dk/mit-ug
https://www.ug.dk/mit-ug


Introduktionskursus Efterbehandling - del 1

Hvilke ungdomsuddannelser besøgte du, og hvem mødte du? 

Hvilke opgaver fik du under besøget, og hvordan løste du dem? 

Hvilke ligheder/forskelle er der til det, du kender fra din skole? 

Hvornår mødte du ind på uddannelsen, og hvornår havde du fri? 

Hvilke fordele ser du ved denne uddannelse? 

Hvad undrede du dig mest over? 

Hvad er du blevet nysgerrig efter at vide mere om? 

Hvad, tror du, dine forældre/kammerater synes om uddannelsen? 

Hvilke ting ved uddannelsen skal du være særligt opmærksom på? 

Hvad vil du undersøge yderligere?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette slide indeholder hjælpespørgsmål til efterbehandlingen i studievalgsportfolioenOBS: Det er vejlederens/lærerens opgave at vurdere, hvordan refleksionsarbejdet med spørgsmålene skal struktureres på klassen (arbejd fx i et Word-dokument og brug svarene i arbejdet med studievalgsportfolioen). Se arbejdsark, som kan sendes til lærerneForslag: skriv de enkelte spørgsmål på kort, læg på katederet, lad eleverne sidde i smågrupper og hente ét kort ad gangen: alle i gruppen svarer på spørgsmålet, og spørgsmålet lægges tilbage, og et nyt hentes. Eleverne skal udfordre hinanden på deres svar



Introduktionskursus Efterbehandling - del 2

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 i feltet    
Introkurser til ungdomsuddannelse

6. Husk at gemme

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Spørgsmål 1



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



Fagniveauer

A
B
C
D
E
F
G 9. klasse

10. klasse
EUD

EUX - HF - HHX 
HTX - STX

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skal italesættes, da eleverne i næste slide skal undersøge forskellige uddannelsesveje, hvor fagniveauer, overgangskrav og fagspecifikke fag



UddannelsesGuiden UG.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation afsøgefunktion i ug.dk + jobkompasset og de muligheder, der ligger i det. Bemærk overfor eleverne, at grøn betyder uddannelse, lilla er jobartikler. 

https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/


UG.dk Kender du en med et spændende job?

Find jobbet på UG.dk

Mulige uddannelser

Findes uddannelsen i Aarhus?

Uddannelsens varighed

Uddannelsens adgangskrav5
4
3
2
1

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eleverne vælger selv, hvilket job/uddannelse, de ønsker at undersøge – hav evt. en liste med jobforslag med og/eller bed eleverne tænke over, hvilke erhverv de støder på i hverdagen (naboer, familie, behandlere, håndværkere osv) 



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



Opsamling

Du har

 arbejdet med dine introduktionskurser
 arbejdet med UG.dk og sidens værktøjer
 fået overblik over fagniveauer
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