Maj 2021

FORÆLDRESPOT 9.4
Kære forældre til elever i 9. - og 10. klasse
I dette brev vil vi give et overblik over processen for uddannelsesparathed frem til at eleverne i 9. – og
10. klasse begynder et nyt kapitel efter sommerferien.
I januar modtog du et brev fra UU i e-Boks med dit barns uddannelsesparathedsvurdering.
D. 14. juni modtager du som forælder igen et brev fra UU med dit barns uddannelsesparathedsvurdering. Uddannelsesparathedsvurderingen er foretaget ud fra en helhedsvurdering af de faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Hvis dit barn skal fortsætte i 10. klasse, vil uddannelsesparathedsprocessen fortsætte i det 10. skoleår.
Har dit barn søgt en 3-årig gymnasial uddannelse, og er vurderet ikke-uddannelsesparat til sit valg, skal
du være opmærksom på, at de 3-årige gymnasiale uddannelser afholder optagelsesprøve D. 18. juni.
Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen
Det er vigtigt, at dit barn tjekker e-Boks for indkaldelse til optagelsesprøve og/eller samtale på
ungdomsuddannelsen.
Du kan læse mere om indholdet i optagelsesprøven på gymnasiet her
Du kan læse mere om indholdet i optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne her
Den endelige optagelse på HTX/STX/HHX/EUD (og EUX) /IB/HF er betinget af, at man opfylder
optagelseskravene om uddannelsesparathed og faglige krav.
Kommer dit barn ikke ind på den søgte ungdomsuddannelse, vil ansøgningen altid lande hos UU
Aarhus, og vi tager kontakt til dig og dit barn med henblik på at få lagt en ny uddannelsesplan.
UU – dit barns sikkerhedsnet i overgange
Frem til at dit barn har gennemført en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år, fungerer UU som et sikkerhedsnet. I samarbejde med dit barn, du som forælder og ungdomsuddannelserne vil vi gerne sikre, at dit
barn får den vejledning og hjælp der er brug for. Det kan for eksempel være, hvis dit barn oplever udfordringer i sin uddannelse, eller hvis det bliver nødvendigt at træffe et nyt valg.
På UU Aarhus hjemmeside, kan du finde dit barns vejleder – klik her. På Aarhusung.dk kan du finde
generelle oplysninger om f.eks. uddannelse og ungdomsliv – klik her
UU ønsker en rigtig god sommer og held og lykke på vej til det nye efter ferien.
Venlig hilsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning

