
      Juni 2020 

FORÆLDRESPOT 
Kære forældre til elever i 8.klasse 

 
I sidste forældrespot havde vi fokus på forberedelse og efterbearbejdning af de oplevelser, dit barn 
ville opleve på introduktionskurser først på året. Mange nåede desværre ikke at komme afsted, inden 
regeringen lukkede landet ned. I dette spot vil vi nu kigge frem ved at sætte fokus på, hvad der 
kommer til at ske ift. uddannelsesparathedsvurdering, kollektiv vejledning og muligheder for 
uddannelsesaktiviteter frem til midten af 9. klasse.   
 
Uddannelsesparathedsvurdering 
 
I januar modtog I et brev fra UU med jeres barns foreløbige uddannelsesparathedsvurdering. 
Processen omkring uddannelsesparathed fortsætter frem til dit barn forlader 9.- eller 10. klasse med 
nedslag i januar og juni. I år er junis nedslag rykket til september på grund af Covid19.  
 
Kollektiv vejledning 
 
Når det nye skoleår går i gang efter sommerferien, vil UU igen være i klasserne og afholde kollektiv 
vejledning. Vi vil fortsætte, hvor vi slap, og arbejde videre med eleverne om, hvordan de træffer valg i 
et overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder. I kollektiv vejledning arbejder dit barn også 
videre i sin studievalgsportfolio. Husk, at du kan følge arbejdet, hvis du sammen med dit barn logger 
ind med UNI-login/Nem-ID på https://ung.unoung.dk/login/new.html 
 
Du finder det materiale, vi arbejder med i kollektiv vejledning ved at klikke her 
 
Da vi desværre ikke må afholde kollektiv vejledning i klassen inden sommerferien, har vi i stedet lavet 
denne lille videohilsen til dig og dit barn – klik her  
 
Uddannelses-, og jobaktiviteter 
 
Hvis dit barn er i tvivl om sit uddannelsesvalg, eller har brug for at vide mere om forskellige 
uddannelser, er der i 9. klasse mulighed for at komme i brobygning på uddannelsesinstitutionerne. 
Det vil I modtage mere information om, ligesom vi vil fortælle mere om muligheden for brobygning i 
den kollektive vejledning.   
 
Du kan finde eksempler på praktikmuligheder på blandt andet UU Aarhus´ hjemmeside. Klik her for 
at komme til oversigten. Muligheden for praktik skal altid aftales med skolen.  
 
 
 
Med ønsket om en god sommer - venlig hilsen Ungdommens Uddannelsesvejledning 
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