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FORÆLDRESPOT  

En hilsen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 
Kære forældre til elever i kommende 8. klasse 
 
I Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder vi alle unge fra slutningen af 7.klasse og op til 
det fyldte 25.år, eller til den unge har en ungdomsuddannelse.  
 
I UU vil vi gerne gøre vores til, at du som forælder synes, at du har grundlaget for at hjælpe dit barn 
med at træffe et reflekteret uddannelsesvalg. Derfor lægger vi løbende Forældrespot ud til dig med 
væsentlige oplysninger og informationer om uddannelse og job. 
 
I grundskolen modtager eleverne kollektiv vejledning i klassen, hvor UU hjælper dit barn med at: 
 
- Forstå forskellen på de forskellige ungdomsuddannelser 
- Finde ud af, hvad man skal være opmærksom på, når man vælger uddannelse 
- Undersøge - i samarbejde med jer – forskellige muligheder for uddannelse og job 
 
Du kan læse mere om UU og finde det materiale, vi arbejder med i 8., 9., og 10.klasse, på vores 
hjemmeside under ”7.-10. klasse” – klik her 
 
 
Vigtige aktiviteter i 8. klasse 
 
Til efteråret er der erhvervsintroducerende dag (E:dag) i 8. klasse. Det er en dag, hvor eleverne, 
sammen med sin klasse og sin lærer, bliver præsenteret for erhvervsuddannelserne. Dagen foregår 
på en erhvervsskole. E:dagen er første led i en afklaringsproces, hvor dit barn skal vælge, hvilke to 
ungdomsuddannelser (introduktionskurser), han/hun ønsker at besøge i foråret 23. 
 
Inden valget af introduktionskurser, vil du modtage en invitation til et virtuelt informationsmøde. 
Mødet handler blandt andet om uddannelsesmuligheder og uddannelsesparathedsvurdering. 
Herudover vil du og dit barn også blive inviteret til informationsmøder på ungdomsuddannelserne. 
 
Alt dette hører du meget mere om, når tiden nærmer sig.  
 
UU kan have brug for at kommunikere med dit barn om vejledningsaktiviteter f.eks. i forbindelse med 
dit barns deltagelse i introduktionskurser. Her bruger vi blandt andet SMS-beskeder. Hvis du ikke 
ønsker, at dit barn skal modtage beskeder fra os via SMS, skal du informere dit barns UU vejleder. 
 
 
Venlig hilsen Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 

 

 

 

 

 

https://uu.aarhus.dk/

