
Introduktionskurser og 
ungdomsuddannelser

Kollektiv vejledning 8.2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bilag og øvelser til KV 8.2Øvelse 8.2a - Min gymnasievej (UG.dk) (tid: 10 minutter)Øvelse 8.2b - Inspiration til valg af introduktionskurser (tid: 15 minutter)Bilag 8.2b - Inspirationsvideoer (PDF-dokument)Øvelse 8.2c - UPV-cases (tid: 15 minutter)Bilag 8.2c - UPV-cases (printede A4-eksemplarer)Øvelse 8.2d - UPV med Post-it® (tid: 15 minutter)OBS!UU-vejleder bør inden KV 8.2 sikre sig, at eleverne har adgang til Bilag 8.2b - Inspirationsvideoer.pdf, som i hvert billede indeholder link til en video, som præsenterer den/det pågældende uddannelsestype/fagretning/fagområde. UU-vejleder sender derfor bilag 8.2b inden KV 8.2 via enten Aula eller SkoleIntra. Glemmer vejleder at gøre dette, kan eleverne under KV 8.2-sessionen også finde bilaget via uu.aarhus.dk. I så fald bør UU-vejleder demonstrere, hvordan man finder frem til bilaget via hjemmesiden.I forbindelse med tilsendelse af bilag 8.2b gør UU-vejleder eleverne opmærksomme på at medbringe hovedtelefoner og egen computer til KV 8.2.Eleverne skal ikke nødvendigvis have forberedt sig ved at se en eller flere af videoerne (det er de dog velkomne til), men blot have oversigten (Bilag 8.2b - Inspirationsvideoer.pdf) tilgængelig til den kollektive vejledning.



Dagens program



Vejledning i 8. klasse 2021-2022

Uge 8-17 Introduktionskurser

Uge 46 Informationsmøder (HF • HHX • HTX • STX • IB)

Uge 46 AarhusSkills (EUD • EUX)

Uge 43-44 Informationsmøde med UU Aarhus

Uge 35-40 E:DAG

Løbende

Kollektiv vejledning 8.4 At træffe et valg

Kollektiv vejledning 8.3 Styrker og UddannelsesGuiden

Kollektiv vejledning 8.2 Introduktionskurser og ungdomsuddannelser

Kollektiv vejledning 8.1 E:DAG og erhvervsuddannelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS!UU-vejleder bør her fremhæve både de online informationsmøder med UU Aarhus, AarhusSkills, informationsmøderne på ungdomsuddannelserne og ikke mindst valg af introduktionskurser (sidstnævnte, som peger ind i dagens kollektive vejledning).



EUD - EUX
1½ - 5 år

Uddannelsessystemet
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Erhvervsakademi-
uddannelse
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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 - IB
2 - 3 år
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Forberedende aktivitet 
f x  10 .  k lasse ,  e f te rsko le  e l le r  FGU

Faglig supplering 
f x  Gymnas ia l  Suppler ing  e l le r  adgangskursus

Oplægsholder
Præsentationsnoter
UddannelsessystemetHvordan man som vejleder griber uddannelsessystemet an (fx informations- eller dialogbaseret), er én frit for. I forhold til dagens temaer kan det være aktuelt at betone, at der fx bag hvert EUD-hovedområde gemmer sig både fagretninger, uddannelser og specialer – og at særligt fagretninger og uddannelser er noget af det, eleverne skal forholde sig til i valget af introduktionskurser.



Universitets-
uddannelse

3 - 5 år

Professionsbachelor-
uddannelse

3 - 4 år

Erhvervsakademi-
uddannelse

1½ - 2½ år

Erhvervsuddannelser Et overblik

EUD - EUX

Praksis 
& teori

Flere end 

100
uddannelser

1½ - 5½ år
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*

Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser

 Anlægsgartner
 Bager og konditor
 Dyrepasser
 Ernæringsassistent
 Frisør
 Gartner
 Gastronom
 Kosmetiker
 Landbrug
 Mejerist
 Receptionist
 Slagter
 Tjener
 Veterinærsygeplejerske

+ flere

Omsorg, sundhed 
og pædagogik

 Hospitalsteknisk assistent
 Pædagogisk assistent
 Social- og sundhedsassistent
 Social- og sundhedshjælper
 Tandklinikassistent

Kontor, handel og 
forretningsservice

 Detailhandel
 Eventkoordinator
 Finans
 Handel
 Kontor

Teknologi, byggeri 
og transport

 Beklædningshåndværker 
 Byggemontagetekniker
 Bygningsmaler
 Cykel- og motorcykelmekaniker
 Elektriker
 Film- og tv-produktion
 Fotograf
 Frontline pc-supporter
 Mediegrafiker
 Murer
 Personvognsmekaniker
 Smed 
 VVS-energi
 Web-integrator

+ flere

*EUX er også adgangsgivende t i l  univers i tetsuddannelser ( ikke EUD )   

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tip!Forbind fx oversigten til, at eleverne har været på E:DAG og spørg dem i plenum ind til, hvilke af oplistede (udvalgte) uddannelser de hørte om.Beton også gerne EUD (og EUX) som primært erhvervsforberedende, men også hvordan der kan opnås studiekompetence med henholdsvis EUD og EUX.Lad eleverne stille spørgsmål til oversigten.



Erhvervsakademi-
uddannelse

1½ - 2½ år

Professionsbachelor-
uddannelse

3 - 4 år

Universitets-
uddannelse  

3 - 5 år

Gymnasiale uddannelser Et overblik

Studie-
forberedende

Flere end 18 
studieretninger

2 - 3 år
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Teoretisk

*Adgangsgivende uddannelser:  STX, HTX, HHX samt HF (med udvidet fagpakke )

HHX
Studieretninger inden for:

 Økonomi og marked

 Økonomi og sprog

 Sprog 

HTX
Studieretninger inden for:

 Anvendt naturvidenskab

 Kommunikationsteknik

 Teknologi

STX (2 - 3 år)

Studieretninger inden for:

 Naturvidenskab

 Samfundsfag

 Sprog

 Kunst

HF
Fagpakker (eks.) inden for:

 Sundhed

 Business

 Pædagogik

 Idræt

 Samfund

 Teknologi

 Musik

 Design

 Scenekunst

 Politi og forsvar

 Udvidet fagpakke*

IB
Faggrupper:

 Modersmålssprog

 Fremmedsprog

 Samfundsorientering

 Naturvidenskab

 Matematik 

 Kreative fag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tip!Benyt eksempelvis denne oversigt til at orientere eleverne om forskellene i studieretninger blandt de 2-3-årige gymnasiale uddannelser.Orientér fx om faggruppe- samt fagpakkeopbygningen i henholdsvis IB og HF.Med konstant sigte på at gøre vejledningen dialogbaseret kan det forventes, at der fra eleverne spørges ind til den 2-årige STX, herunder forskelle mellem den 2-årige og 3-årige STX.Lad i øvrigt eleverne stille spørgsmål til oversigten.



1. Gå til UG.dk

2. Klik på             og find Min gymnasievej

3. Vælg 5 fag, der interesserer dig 
Læs gerne om fagene, inden du vælger

4. Hvilken type uddannelse tilbyder flest af de fag, du har valgt? 
Er du overrasket? Gør det dig nysgerrig på andre uddannelser?

5. Er du klar til uddannelsen?
Hvad anbefales det, at du har af interesser, viden etc., inden du 
begynder på uddannelsen?

6. Hvad kan/skal man bruge uddannelsen til?
Arbejde? Videregående uddannelse?

HTX

EUX

STX

HF HHX

Gymnasiale uddannelser Min gymnasievej

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Note til UU-vejlederFokus i information og øvelser i forrige kollektive vejledning var mere på EUD, hvorfor vi kigger lidt mere på gymnasierne. Både KV 8.1 og KV 8.2 kan derfor begge ses som optakt til valg af introduktionskurser.Øvelse 8.2a - Min gymnasievej (UG.dk) (tid: 10 minutter)IntroduktionMin gymnasievej er til dig, der vil undersøge:obligatoriske fag og studieretningsfag på de gymnasiale uddannelser.hvilke gymnasiale uddannelser der giver dig flest af de fag, du har valgt.hvilke af dine fag der er obligatoriske fag på uddannelserne.mere om den uddannelse, du er interesseret i, og om fagene.InstruktionEleverne undersøger og lærer mere om de gymnasiale uddannelser, herunder hvilken viden der kan være særligt nyttig, når/hvis man skal træffe valg om gymnasial uddannelse.Eleverne skal arbejde individuelt og får x-minutter minutter til opgaven (UU-vejleder bestemmer tidsrammen).Følg instruktionen i slidet.Undervejs i arbejdet med værktøjet træffer eleven en række valg (drag parallel til det at træffe valg om introduktionskurser).Saml fx op på klassen, hvor 1-3 udvalgte elever viser/fortæller om deres brug af værktøjet.



Introduktionskurser Inspiration

Byggeteknik
It, medie 
& teknik

Vild med mad
Metal & 
mekanik

Styling 
& livsstil

EUD Business 
EUX Business

SOSU Aarhus
Klinikassistent/

tandtekniker 
Beklædnings-
håndværker

Jordbrugets 
uddannelser

STX HTX HHX HF IB

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Øvelse 8.2b - Inspiration til valg af introduktionskurser (tid: 15 minutter)OBS!Hvert billede indeholder link til en video, som præsenterer den uddannelsestype/fagretning/fagområde, der står angivet i titlen i hvert billede.Videoerne linker videre til enten UG.dk, Youtube, uddannelseshjemmesider eller andre online videoplatforme.Formålet inspirationsvideoerne er at give eleverne et arbejdsredskab, med hvilket de kan kvalificere deres valg af introduktionskurser (og for nogle måske også et foreløbigt valg af ungdomsuddannelse).UU-vejleder skal inden KV 8.2 til alle eleverne i 8. årgang have sendt Bilag 8.2b - Inspirationsvideoer.pdf via Aula/SkoleIntra. Glemmer vejleder at gøre dette, kan eleverne under KV 8.2-sessionen også finde bilaget via uu.aarhus.dk.UU-vejleder skal i samme besked til eleverne med PDF-oversigt også gøre opmærksom på, at eleverne bedes huske at medbringe computer og et sæt hovedtelefoner.InstruktionHver elev finder sin computer og hovedtelefoner frem.Eleverne henter (downloader) nu det tilsendte bilag 8.2b eller finder det via uu.aarhus.dk.Eleverne arbejder nu individuelt ved i PDF-oversigten at klikke på udvalgte billeder og overskrifter (efter elevens eget ønske), som linker til inspirationsvideoer om de respektive indgange til valg af introduktionskurser.Hver elev bestemmer selv, hvilke og hvor mange videoer han/hun ønsker at udforske.UU-vejleder fastlægger, hvor lang tid der er til denne øvelse.

https://www.aarhustech.dk/til-uu-og-grundskoler/eud-8-klasse-introduktionskurser/byggeteknik/
https://www.aarhustech.dk/til-uu-og-grundskoler/eud-8-klasse-introduktionskurser/it-medie-og-teknik/
https://www.aarhustech.dk/til-uu-og-grundskoler/eud-8-klasse-introduktionskurser/vild-med-mad/
https://www.aarhustech.dk/til-uu-og-grundskoler/eud-8-klasse-introduktionskurser/metal-og-mekanik/
https://www.aarhustech.dk/til-uu-og-grundskoler/eud-8-klasse-introduktionskurser/styling-og-livsstil/
https://www.youtube.com/watch?v=RHCqAxtIxXo
https://www.youtube.com/watch?v=UWtJwrxYSDk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=oSAwk_GDKAE
https://www.youtube.com/watch?v=WMUJQds19bk
https://www.youtube.com/watch?v=5q8iW8WuGSs
https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-stx
https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/teknisk-studentereksamen-htx
https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/merkantil-studentereksamen-hhx
https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/hf-eksamen-hf
https://www.youtube.com/watch?v=ixBAjeWlIm8


Introduktionskurser Valg af kurser

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Klik på fanen Brobygning og Intro

4. Klik på                     i den lyseblå bjælke

5. Klik på 

6. Klik på hvert enkelt holdnavn for at læse mere

7. Tilmeld dig to kurser senest 21. november 2021

NB!

 Undgå datokonflikter
 Tilmeld dig ikke samme uddannelse to gange 

(fx to gange STX)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tip!Indled med at få en elev til at demonstrere processen.Bliv dernæst på dette slide, mens eleverne prøver sig ad.

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/introduktionskurser/


UPV Uddannelsesparathedsvurdering

Personlige 
forudsætninger

Sociale 
forudsætninger

Praksisfaglige 
forudsætninger

Faglige 
forudsætninger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Øvelser om UPVØvelse 8.2c - UPV-cases (tid: 15 minutter)UU-vejleder har på forhånd printet x-antal eksemplarer af Bilag 8.2c - UPV-cases (gerne ét eksemplar til hver elev i klassen).Eleverne præsenteres for UPV og med forklaring af delforudsætninger. Vejleder kan her fint benytte sig af næstkommende slide, hvor UPV udfoldes.Eleverne inddeles i grupper (tre-fire i hver gruppe).Alle elever får udleveret et printet eksemplar af Bilag 8.2c - UPV-cases. Eleverne skal nu individuelt læse to cases fra bilaget (UU-vejleder udvælger to blandt de fire cases). Alle arbejder med cases i grupper: Når UU-vejleder vurderer, at alle elever har læst de af UU-vejleder to udvalgte cases, skal hver gruppe nu drøfte, om og hvordan gruppen vil vurdere de to casepersoner parate til ungdomsuddannelse. Eleverne skal forsøge at tage udgangspunkt i den information, de netop har fået omkring UPV-forudsætninger og –delforudsætninger.UU-vejleder samler op på klassen og lader grupperne komme til orde med deres bud på casepersonernes uddannelsesparathed. Gør jævnligt eleverne opmærksomme på, at de gerne må bruge UPV-forudsætningerne og –delforudsætningerne som afsæt for deres argumentation.Øvelse 8.2d - UPV med Post-it® (tid: 15 minutter)Lad dette slide blive vist under hele øvelse 8.2d (UPV må endnu ikke udfoldes i sine delforudsætninger og slide 11 må endnu ikke blive vist).Inddel eleverne i grupper (to-tre i hver gruppe).Udlevér Post-it®-blokke i fire forskellige farver til alle grupperne (UU-vejleder kan på skolerne eller i Kalkværksvej 10’s kopirum og kælder finde blokke).Gruppens medlemmer skal nu i fællesskab skrive bud på (to-tre bud for hver UPV-forudsætning), hvad de tror, der er indeholdt i de fire forskellige UPV-forudsætninger. Man er velkommen til både at skrive i stikord eller sætninger. UU-vejleder udvælger vilkårligt, hvilken farve der i hver Post-it®-blok skal benyttes til hver af de fire UPV-forudsætninger.En repræsentant fra hver gruppe får til opgave at sætte hver Post-it®-seddel (som gruppen har skrevet på) på tavlen under de viste UPV-forudsætninger.Når alle grupper har placeret deres to-tre sedler per UPV-forudsætning på tavlen, gennemgår UU-vejlederen buddene i plenum og får en dialog omkring UPV.



UPV 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* 

10. 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

10. 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

10. klasse:    5,0

Færdigheder
i at kunne anvende teorier i praksis

Parathed
til det forestående valg af 

ungdomsuddannelse eller andet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
UPV-udfoldningUddybning af delforudsætningerne�og/ellerSpørg fx eleverne, hvordan de selv tænker/forestiller sig, at de enkelte delforudsætninger kan komme til udtryk i praksis.



Udforsk mulighederne AarhusSkills og informationsmøder

AarhusSkills
EUD- & EUX-messe
16. november 2021 i Ceres Park & Arena

Informationsmøder
HF • HHX • HTX • STX • IB

15. november - 18. november 2021

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OBS!Det er muligt, at nogle elever føler sig afklarede omkring valg af ungdomsuddannelse, men i UU Aarhus opfordrer vi elever (og forældre) til at benytte muligheden for at besøge flere ungdomsuddannelser. Her kan et foreløbigt valg blive enten be- eller afkræftet, og man henter i hvert fald ny inspiration, som kan give større grobund for afklaring.Understregning af, at tilmelding til informationsmøderne på ungdomsuddannelserne og til AarhusSkills er meget vigtig (instruks hertil er udsendt i seneste Forældrespot).Link til UU Aarhus’ hjemmeside i både titler og i musemarkører. Klik på en af disse og du linkes direkte videre til forsiden på uu.aarhus.dk. Herfra kan du kort illustrere vejen ind til den underside, der indeholder den online tilmelding til hhv. AarhusSkills og informationsmøderne.



Studievalgsportfolio

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Tryk på 

4. Indtast mobilnummer og mailadresse

5. Find studievalgsportfolio
nederst på forsiden (Stamdata)

6. Tryk på

7. Udfyld læring fra aktiviteter i afsnit 1 
Erfaringer fra vejledningsaktiviteter

8. Tryk på

Oplægsholder
Præsentationsnoter
StudievalgsportfolioNår eleverne logger på, skal de indtaste (eller ved ændringer opdatere) deres mobilnummer og mailadresse på forsiden (Stamdata). Dette er vigtigt for det videre arbejde med Uno Ung og særligt UU Aarhus’ kommunikationsmuligheder med eleven under og efter grundskolen.Fokusér gerne på udfyldelse (opdatering) af afsnit 1 omkring erfaringer fra vejledningsaktiviteter, fx dagens kollektive vejledning samt anvendelsen af diverse hjemmesider og værktøjer.Har dagens tema(er) ændret på elevernes overvejelser om uddannelser, kan de forholde sig til dette i afsnit 4.Overvej, om det vil give mening for eleverne at skrive om deres tanker i valget af introduktionskurser eller tilbagelagte aktiviteter.



.dk

Søgefunktion

Mit UG

https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/flereomraader/inspiration/miniartikler/jobkompasset
https://www.ug.dk/
https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug
https://www.ug.dk/inspiration/mit-ug


Hent appen 

GRATIS i

https://www.aarhusung.dk/
https://www.ug.dk/
https://www.aarhusung.dk/


eVejledning.dk

Chat 70 22 22 07 Mail Digitale 
møder

Facebook Facebook

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 21.00

Fredag: 09.00 - 16.00

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00



Mere om vejledning og uddannelse

uu.aarhus.dk

https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/erhvervspraktik/
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