August 2021

FORÆLDRESPOT 9.1
Kære forældre til elever i 9. klasse
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) hjælper eleverne i 9.klasse med at undersøge muligheder for
ungdomsuddannelse efter 9. – 10. klasse, at forstå forskellen mellem ungdomsuddannelserne, samt at finde
ud af, hvad man skal være opmærksom på, når man skal vælge en ungdomsuddannelse. Derudover taler vi i
klassen om, hvad der skal til for at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Uanset hvordan året kommer til at spænde af, så vil vi gøre vores bedste for, at I som forældre får de informationer, I har brug for, for at kunne støtte jeres barn i at træffe nogle velovervejede valg i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Udover kollektiv vejledning i klassen, kan jeres barn deltage i brobygning og praktik.
Senest d. 1. marts skal alle elever sende en ansøgning til en ungdomsuddannelse, 10. kl., eller anden aktivitet.
I UU sørger vi for at informere jer løbende om uddannelsesparathedsvurderingerne, kollektiv vejledning, Åbent
Hus arrangementer på ungdomsuddannelserne, samt hvordan jeres børn laver en ansøgning på optagelse.dk.
Dette gør vi via forældrespot som dette.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 16. november, kl. 16.00-19.00, hvor årets EUD-messe foregår i
Ceres Park & Arena. På EUD-messen(om erhvervsuddannelserne) kan I høre om de forskellige muligheder,
der er indenfor erhvervsuddannelserne. I næste forældrespot kommer vi ind på tilmelding, samt hvordan I kan
læse finde yderligere information om messen.
Der er frist for tilmelding til brobygning søndag d. 29. august, og brobygningen afvikles i uge 43, 44, 48
eller 49, som et 2, eller et 3 dags forløb. Elever, der ønsker brobygning på enten STX eller HF, har kun mulighed for at vælge uddannelsen, og ikke et specifikt gymnasium.
I kan læse om brobygning på UU Aarhus hjemmeside her: https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/9-klasse/#5
Du og dit barn kan tilmelde dit barn brobygning her: https://ung.unoung.dk/login/new.html
Klik her for en vejledning i, hvordan du tilmelder dit barn brobygning:
https://uu.aarhus.dk/media/28845/saadan-soeger-og-finder-du-dine-intro-brobygningsforloeb.pdf
Dit barn har også mulighed for at komme i praktik i 9. klasse. Læs om temapraktikmuligheder på UU Aarhus´
hjemmeside(https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/9-klasse/#4). Vær opmærksom på, at der er forskellige tilmeldingsfrister på nogle praktikker
Udover UU’s vejledningsaktiviteter, så sender e-vejledning tilbud til jer om deltagelse i forskellige webinarer i
jeres e-boks.
Venlig hilsen

