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Vejledningsprocessen



Som udgangspunkt vurderes alle elever til alle tre uddannelsesretninger: 

• 3-årige gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX)

• 2-årig HF 

• EUD - Erhvervsuddannelser 

Man parathedsvurderes IKKE til fx efterskole, STU og FGU!

Uddannelsesparathedsvurdering



Ikke uddannelsesparat

Ikke uddannelsesparate elever modtager en målrettet vejlednings- og 
undervisningsindsats med det mål at blive uddannelsesparate

Skolen giver UU besked, hvis der sker ændringer i elevens faglige, 
personlige, sociale og/eller praksisfaglige 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



Adgangskrav for optagelse på ungdomsuddannelser

Krav for optagelse på erhvervsuddannelse og retskrav for optagelse på gymnasial uddannelse;

• Eleven er vurderet uddannelsesparat og opfylder de personlige, sociale, faglige og 
praksisfaglige forudsætninger til den ønskede uddannelse

• Bestå folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse, (dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af 
alle prøvekaraktererne) 

• Der særlige adgangskrav for den enkelte uddannelse 

EUD – artikel på ug.dk
HF – grafisk oversigt (ug.dk)
Gym 2019 – grafisk oversigt (ug.dk)

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/adgangskrav-til-erhvervsuddannelserne
https://www.ug.dk/sites/default/files/gymreform_nye_adgangskrav_hf.pdf
https://www.ug.dk/sites/default/files/gymreform_nye_adgangskrav_hhx_htx_stx.pdf


Studievalgsportfolio

… er et skema med elevens 

refleksioner over vejledningsaktiviteter, 

eleven har deltaget i. 

… har blandt andet til formål at skabe 

sammenhæng i den vejledning, der finder 

sted i udskolingen og i starten af 

ungdomsuddannelsen.

… skal lægges ved uddannelsesplanen ved 

ansøgning til ungdomsuddannelse.



EUD - EUX
1½ - 5½ år

Job
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Erhvervsakademi-

uddannelse

1½ - 2½ år
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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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Uddannelsessystemet 



SPS – SpecialPædagogisk Støtte

SPS-støtte fra SU-Styrelsen.

https://www.spsu.dk/

https://www.spsu.dk/


HF på andre måder

• Enkeltfag på HF

• HF Fundamentet - https://aarhushfogvuc.dk/da/hf-
fundamentet

• HF FLEX - https://aarhushfogvuc.dk/da/online-
undervisning-hf

• Kreative HF-forløb på 3 år (mindre selvbetaling!)

• Visuel HF, Viborg, i samarbejde med The Animation 
Workshop. 3 år (mindre selvbetaling!)

https://aarhushfogvuc.dk/da/hf-fundamentet
https://aarhushfogvuc.dk/da/online-undervisning-hf


ASF-klasser på de gymnasiale ungdomsuddannelser

• Høje-Taastrup gymnasium

• Midtfyns Gymnasium(Ringe)

• Paderup gymnasium (Randers)

• Aalborg Katedralskole

• Herning HF og VUC

• Aabenraa Statsskole

• Aarhus VUC, A-klassen

• Skive College

• Thisted Gymnasium

• Osv….

ASF-klasser er fordelt på de 4 gymnasiale uddannelsesretninger – STX, HHX, HTX, HF



UPV til ASF-klasser?
Jf. § 26 i optagelsesbekendtgørelsen, skal dette være opfyldt for at kunne optages i en 
ASF-klasse:

• Ansøgeren skal i sin ansøgning have angivet det særligt ti lrettelagte forløb som sit højst prioriterede 
uddannelsesønske (dvs. en uddannelsesinstitution, der ti lbyder ASF-klasser)

• Der skal foreligge en lægeerklæring, der omfatter en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser og en 
anbefaling om særundervisning

• Skole og UU skal for ansøgere fra grundskolen eller 10. klasse have vurderet, at ansøgeren på baggrund af de 
personlige og sociale forudsætninger ikke er uddannelsesparat i forhold ti l gymnasiale uddannelser, men at 
ansøgeren har ti lstrækkelige faglige forudsætninger, således at den pågældende kan henvises ti l et særligt 
ti lrettelagt forløb

• Et visitationsudvalg nedsat af institutionens leder skal have vurderet, at ansøgerens faglige, personlige og 
sociale kompetencer er ti lstrækkelige ti l, at ansøgeren kan gennemføre det særligt ti lrettelagte forløb, 
herunder at den pågældende har den fornødne motivation. I udvalget indgår personer, som har viden om og 
erfaring med diagnoser inden for ti lbuddets målgruppe

Pointe ift. UPV:

Optagelse i en særlig ASF-klasse er betinget af, at man netop ikke er fundet 

uddannelsesparat i forhold til de personlige og sociale forudsætninger, men at 

man vurderes at have tilstrækkelige faglige kompetencer til at gennemføre et 

særligt tilrettelagt forløb. 



Ikke uddannelsesparat – hvad så ?

Der vil være muligheder for alle



• Forbedrende Grunduddannelse – FGU

• Arbejde

• Praktik

• Frie Fagskoler - egenbetaling

• Efterskole - egenbetaling

• Højskole - egenbetaling

• STU – er en ungdomsuddannelse i sig selv

• Andet

Forberedende aktiviteter



Andet…

• Dalgasskolen

• CSV

• Alléskolen

• Kompetencehuset

• Gimle

• AspIT

• Forløb på fx Special Minds – forud for fx STU. Bevilling ved

Jobcenter/Socialforvaltning

• Lønnede praktikker med pædagogisk støtte

• Indsatser fra Socialforvaltningen, måske på Ungdomscenteret

• Klar til start

http://www.dalgasskolen-aarhus.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/psykisk-sygdom-og-saarbarhed/voksne-med-psykisk-sygdom-eller-saarbarhed-og-hjemloese/rehabiliteringsforloeb-for-psykisk-saarbare-voksne/undervisning-csv-aarhus/
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/uddannelsesmuligheder/uddannelse-for-unge/#2
https://www.kompetencehuset.com/
http://gimle.eu/
https://aspit.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/til-unge-brug-for-stoette-eller-raadgivning/
https://klartilstart.dk/


FGU Forberedende Grunduddannelse

Afsøgningsforløb

BasisBasis

Almen
grunduddannelse

Produktions-
grunduddannelse

Erhvervs-
grunduddannelse

▪ Almene fag
▪ Praksis

▪ Fagtema
▪ Produktion
▪ Almene fag

▪ Fagtema
▪ Praktik
▪ Almene fag
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STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

• Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er for dig, der har et handicap eller et særligt 

behov, som gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse, selv med støtte.

• Du skal også have opfyldt undervisningspligten, hvilket vil sige, at du skal have afsluttet 

folkeskolen, og du må ikke være fyldt 25 år. 

• Det er ikke afgørende, hvilken diagnose du har. Det der er afgørende er, at du ikke vil kunne 

fungere i en anden ungdomsuddannelse.

• Læs mere om målgruppen her.

https://uu.aarhus.dk/stu/hvad-er-stu/maalgruppen-for-stu/


STU, læringsmål. Hvilke områder?

• De skolefaglige

• De personlige

• De sociale

• De praksisfaglige



• Udholdenhed

• Vedholdenhed

• Selvforståelse

• Realitetsfornemmelse

• Overblik

• Strukturering - (herunder fx lektier)

• Konkret tankegang

• Rigiditet

• Sprog og retorik – mundtlig/skriftlig. Ekspressivt/impressivt.

• Pauser

• Døgnrytme

• Spise/ernæring/madlavning

• Selvtransport 

• Selvhjulpenhed

• Økonomi

• Hushold

• Elektroniske hjælpemidler (fx it-rygsæk)

• Internet. Elevintra. Mail. NemId. E-boks (og fx sociale netværk på nettet)

• Og så videre…

De personlige læringsmål, eksempler



• Høflighed

• Humor

• Hygiejne

• Venner (hvem er man venner med? Er ”de bedste venner” dem man har på Facebook 

eller i CSgo?)

• Relationer – nære og perifere…

• Møde nye mennesker

• Skift fra situation til situation – eller fra sted til sted.

• Situationsfornemmelse

• Vente på tur...pli

• Empati

• Aflæse krop og mimik

• Generel adfærd, vaner og styring af behov

• Madkultur/spisesituation

• Og så videre…..

De social læringsmål, eksempler



Ansøgningsfrist og optag på STU

• Når den unge er målgruppegodkendt og vurderet klar til opstart.

• To årlige optag:

Ansøgningsfrist til 1. februar med start 1. august

Ansøgningsfrist til 1. september med start 1. januar 

• Læs mere om ansøgning her: Ansøgning til STU

https://uu.aarhus.dk/stu/saadan-soeger-du/


STU skoletilbud

• Man kan godt ønske et specifikt STU-tilbud i sin ansøgning, men det er suverænt 

STU-visitationsudvalgets beslutning hvilket tilbud man får, hvis man er i 

målgruppen. Derfor er det vigtigt at I kigger på flere muligheder, ikke kun et 

tilbud.

• Læs mere om forskellige STU-tilbud her.

https://uu.aarhus.dk/stu/katalog-over-stu-tilbud/


Efterskole

https://www.efterskole.dk/


De frie fagskoler

http://friefagskoler.dk/


Erhvervspraktik

Findes og aftales af:
• Skole i samarbejde med forældre



Hvor kan du finde os og få hjælp?

http://www.uu-aarhus.dk/


www.aarhusung.dk

www.uuaarhus.dk 

AarhusUng
App



Ug.dk

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/intro-til-uddannelsesguiden-foraeldre


Tak for nu …


