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Forældrespot – Åbent hus 
 

Kære forældre til elever i 9. – 10. klasse 
 
Åbent hus på ungdomsuddannelserne i januar/februar.  
Da alle brobygningsforløb i år er blevet aflyst som konsekvens af Corona situationen, har dit barns muligheder for 
at afprøve og besøge forskellige ungdomsuddannelser desværre været noget begrænset. 
 
Alle ungdomsuddannelser afholder i løbet af januar og februar forskellige fysiske og virtuelle informationsmøder, 

hvor det er muligt at besøge uddannelsesinstitutionen, og I kan her få et kig ind i uddannelsernes opbygning og 

fagniveauer samt tale med vejledere, undervisere og elever.  

Ungdomsuddannelserne har lagt informationer på deres hjemmeside om mulighederne for besøg og vejledning. I 

kan se oversigten her. Vi vil gerne opfordre dig og dit barn til at benytte jer af denne mulighed. 

Ungdomsuddannelserne vil løbende lægge information på deres hjemmesider, hvis der grundet Corona 
situationen skulle ske ændringer. Derfor vil vi også opfordre til at I holder øje med hjemmesiderne. 
  
Find information om 10.kl. mulighederne i Aarhus Kommune: her 
 
Første parathedsvurdering i 9./10.kl. 
D. 16. december har I modtaget første parathedsvurdering i dette skoleår. Den vurdering bruges, når jeres barn 
skal søge ind på ungdomsuddannelser 1. marts 2021. Hvis jeres barn søger 10. kl. eller andet, så skal man ikke 
bruge vurderingen for at blive optaget. Hvis jeres barn er vurderet ikke-parat, skal I læse brevet, I modtog i E-Boks 
d. 16. december grundigt, samt angive et eller flere uddannelsesønsker på ung.unoung.dk inden 10. januar 2021. 
 
Husk, at der fortsat kan arbejdes hen imod at blive uddannelsesparat inden sidste parathedsvurdering 31. maj. 
2021.  
 
Op mod uddannelsesvalget 1. marts. 
Det er en god ide at udnytte tiden og få søgt så meget viden som muligt i denne tid. I har sammen med jeres barn 
mulighed for at dykke ned i de forskellige digitale universer på ug.dk, samt de forskellige ungdomsuddannelsers 
hjemmesider. I kan her udnytte muligheden for at fordybe jer sammen, og tale om det kommende valg af 
uddannelse, 10. kl. eller andet. 
 
I kan stadig nå Uddannelsesministeriets Webinar om ungdomsuddannelserne d. 11. og 13. januar mellem kl. 
19.00 – 20.00 (tilmeld jer her) og endelig kan I se en kort video om uddannelsesvalget af professor i 
karrierevejledning, Rie Thomsen: link til video 
 
Næste Forældrespot 9.3 
I næste udsendelse af Forældrespot retter vi fokus mod sidste del af UPV-processen i 9.-10. klasse og ansøgningen 
i optagelse.dk, herunder webinarer og færdiggørelse af studievalgsportfolioen. 

FORÆLDRESPOT 9.2 

https://uu.aarhus.dk/media/54456/aabent-hus-ny-udgave-pdf-181221.pdf
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/skal-dit-barn-gaa-i-10-klasse/
https://events-emea4.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/catalog.html?folder-id=4689445497&from-origin=uvmdk.adobeconnect.com
https://www.youtube.com/watch?v=nKXoqQKj36Q

