
      August 2021 

FORÆLDRESPOT 1 
Kære forældre  
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) hjælper jeres familie med, at undersøge muligheder efter skolen, 
at forstå forskellen mellem mulighederne, samt at finde ud af, hvad I skal være opmærksomme på, når jeres 
barn skal vælge en efterskole, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), eller en anden aktivitet. I vejled-
ningssamtalerne med jer og jeres barn taler vi om, hvad der skal til for at komme i gang med og gennemføre 
jeres barns plan efter skolen.  
 
Uanset hvordan året kommer til at spænde af, så vil vi gøre vores bedste for, at I får de informationer, som I 
har brug for, for at jeres familie kan træffe nogle velovervejede valg i forhold til valg af skoleaktivitet. Udover 
vejledning, så kan jeres barn deltage i besøg på STU-skoler, deltage i introduktionskurser/brobygning på ung-
domsuddannelser, og I kan vælge at deltage i informationsmøder på jeres lokale skole. 
 
I 8., 9. og 10.kl. skal dit barn parathedsvurderes to gange på hvert klassetrin. I vil få yderligere information om 
dette i et senere spot, og i forbindelse med vejledningssamtalerne, der afholdes første gang efteråret 2021. 
 
Herunder kan I se nogle af årets vejledningsaktiviteter, og I kan få mere information om vejledningsaktivite-
terne ved at klikke på de aktive link. Derudover sørger vi I UU for at informere jer løbende om uddannelses-
parathedsvurderingerne, vejledning og skolesamarbejdet blandt andet via forældrespot som dette. Alt hvad UU 
laver sker i et tæt samarbejde med jer og skolen. 
 
 
Måned   Vejledningsaktivitet 
September 2021  Torsdag d. 16. september,  
   (Vejledningsmesse Aarhus - Ligeværd (ligevaerd.dk)) 
 
Oktober 2021 UU Informationsmøde for 8.klassetrin på skolen. 
 
Oktober/November 2021 Statusmøder for 8.kl. elever – s/h-samtale mellem hjem/skole/UU/PPR 
 
Oktober/November 2021 Mulighed for afsøgningsforløb på FGU for 9./10. klassetrins elever. 
 
December 2021  Første uddannelsesparathedsvurdering  

(Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse | UddannelsesGuiden (ug.dk)) 
  
Marts 2022   1. Marts – ansøgningsfrist for 9./10.klassetrins elever. 
 
Juni 2022   Anden uddannelsesparathedsvurdering  
 
 
Venlig hilsen  
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Aarhus  
 

 

 

 

 

https://www.ligevaerd.dk/arrangementer/aarhus/
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse

