
Vejledning og 
uddannelsesparathed

Kollektiv vejledning 8.1



Dagens program

Uddannelses-
systemet

Vejledning i   
8. klasse

Uddannelses-
paratheds-
vurdering

Studievalgs-
portfolio

Kend dine 
styrker



Vejledning af unge fra 13 til 24 år om uddannelse og job.

Kollektiv vejledning i 7., 8., 9. og 10. klasse.

Individuel vejledning af elever (vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate).

Individuel vejledning af unge, som afbryder en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning



Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU hjælper dig med:

at undersøge dine muligheder for uddannelse og job.

at forstå forskellen mellem ungdomsuddannelserne.

at finde ud af, hvad du skal være opmærksom på,       

når du vælger uddannelse.

at forstå, hvad der skal til for at komme i gang    

med uddannelse.



Uddannelsessystemet

EUD - EUX
1½ - 5½ år

Job
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Erhvervsakademi-

uddannelse

1½ - 2½ år

V
id

e
re

g
å

e
n

d
e

 u
d

d
a

n
n

e
ls

e

G
y

m
n

a
s

ia
l 

u
d

d
a

n
n

e
ls

e

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



Vejledning i 8. klasse

Uge xx Introduktionskurser

Uge xx
Informationsmøder 

på ungdomsuddannelserne

xx. oktober 2020 UU-informationsmøde

Uge xx (+ xx) E:DAG

Løbende Kollektiv vejledning





Mine styrker

https://www.ug.dk/filmomdigoguddannelse/find-dine-styrker


Mod?

Kreativitet?

Mine styrker

Vedholdenhed?Samarbejde?

Ærlighed?



Mine styrker

ÆRLIGHED MENING I  LIVET VENLIGHED HUMOR & GLÆDE

VÆRDSÆTTELSE 

AF SKØNHED LEDEREVNER

MENNESKELIG 

INDSIGT KREATIVITET MOD NYSGERRIGHED SAMARBEJDE RETFÆRDIGHED

DØMMEKRAFT VIDEBEGÆR FORNUFT VISDOM KÆRLIGHED OPTIMISME

TILGIVELSE BESKEDENHED VEDHOLDENHED BEGEJSTRING SELVKONTROL TAKNEMMELIGHED



ung.unoung.dk

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Klik på 

4. Indtast dit eget mobilnummer og din 

egen e-mailadresse

5. Klik på            for at gemme

6. Find din studievalgsportfolio nederst på 

forsiden (Stamdata)

Med Uno Ung kan du komme nemt i kontakt med UU. Din UU-vejleder kan via 

Uno Ung informere dig om fx tilmeldingsfrister til brobygning, ansøgnings-

frister til uddannelse og meget mere. Du skal i 8. 9. og evt. 10. klasse fx 

løbende arbejde med en studievalgsportfolio.



Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i din 

browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Find studievalgsportfolio

nederst på forsiden (Stamdata)

4. Klik Redigér

5. Skriv om dine styrker i 1A     
(+ E:DAG under Introkurser, side 2)

6. Husk at gemme



Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige 

forudsætninger

Sociale 

forudsætninger

Praksisfaglige 

forudsætninger

Faglige 

forudsætninger



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. 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. 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. klasse:    5,0

Færdigheder
i at kunne anvende teorier i praksis

Parathed

til det forestående valg af 

ungdomsuddannelse eller andet



UddannelsesGuiden UG.dk

https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/
https://www.ug.dk/webform/mine-introkurser


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


