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FORÆLDRESPOT 

Forældrespot - Fokus på valg 

 

Kære forældre 

Som en del af undersøgelsen af, hvilken uddannelse dit barn ønsker at påbegynde efter 9. eller 10. 

klasse, er det obligatorisk at alle elever i foråret i 8. klasse i ugerne 8-17 besøger forskellige 

ungdomsuddannelser. Dit barn får fire dage før kursernes start en reminder på SMS med angivelse 

af mødetid og sted.  

Formålet med introduktionskurserne er blandt andet, at opleve typiske sider af den faglige 

undervisning, at danne sig et indtryk af indhold og krav på uddannelsen, at se og møde elever, som 

går på uddannelsen, at få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv, samt at opleve 

det sociale studiemiljø.   

At deltage i introduktionskurset med spørgsmål og med et mål om at undersøge noget, kan være 

med til at udvide dit barns blik for uddannelsesmuligheder. Læs om dit barns introduktionskurser 

under brobygningsfanen på https://ung.unoung.dk/login/new.html    

Når dit barn har været afsted på introduktionskurserne, er det oplagt at tale om oplevelsen, hvordan 

var det at være på besøg i forhold til forventningen?   

Dit barns valg af introduktionskurser, er blot ét ud af mange valg, som han eller hun kommer til at 

træffe. I kollektiv vejledning arbejder vi med elevernes valgkompetence. Valgkompetence handler om 

tage beslutninger, klare overgange, kende muligheder, have selvkendskab og at kunne indgå i 

sociale relationer. Vi taler med eleverne om, hvordan og hvornår de træffer valg, og hvad der påvirker 

valget. Centrale spørgsmål i denne del af den kollektive vejledning er f.eks.:  

• Hvad er vigtigt for dig i et arbejdsliv?   

• Hvad påvirker dig, når du skal træffe et valg? 

• Hvilke styrker er vigtige at have, hvis du skal træffe et omvalg?  
 

Vi arbejder også med sammenhængen mellem uddannelse og job. Eleverne bliver introduceret til og 

bruger konkrete værktøjer i ug.dk (uddannelsesguiden), og arbejder videre med studievalgsportfolio 

med udgangspunkt i egne styrker og interesser. Læs mere om studievalgsportfolio her 

 

Venlig hilsen  

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Aarhus  
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