
Brobygning og praktik
Kollektiv vejledning 9.1

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Vi anbefaler at der bliver sat en lektion af (45 minutter).



Brobygning for elever med brug for afklaring

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Principper for brobygning i 9. klasse i ugerne 43 og 44Vi vil som altid – i samarbejde med ungdomsuddannelserne – forsøget et etablerer så mange hold som muligt, for at opfylde elevernes ønsker. Det betyder, at principperne kun kommer i anvendelse, når det er afklaret, at der ikke er plads nok på de ønskede hold.  Principper:Eleverne kan højest deltage i ét brobygningsforløbHerudover opfordres til at benytte åbent hus. Herunder Skills aftenmessen.Husk:Brobygningen i 9. klasse er for uafklarede elever. Elever der ønsker at besøge HF eller STX vælger hhv. ’HF i Aarhus’ og ’STX i Aarhus’. De vil blive fordelt på de 4 HF-institutioner og de 8 STX-institutioner.NB: Brobygning til en uddannelse betyder, at eleven ikke selv kan vælge mellem fx forskellige STX- eller HF-skoler, men at det er forudbestemt, hvilke skoler inden for hver uddannelsestype den enkelte grundskole kan besøge i brobygning.De angivne skoler i slidet er det samlede tilbud af ordinære ungdomsuddannelser i Aarhus Kommune.



Tilmelding 

1. Indtast ung.unoung.dk i din browser

2. Log ind med UNI•Login

3. Klik på 

4. Indtast dit eget mobilnummer og din egen e-mailadresse

5. Klik på              for at gemme

6. Klik på nu i fanen Brobygning og Intro

7. Klik på                     i den lyseblå bjælke

8. Klik på

9. Klik på hvert enkelt holdnavn for at læse mere om indhold

10. Tilmeld dig ét kursus senest 28. august 2022
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Husk som vejleder at gøre eleverne opmærksomme på, at de skal skrive adressen i browserfeltet og ikke i søgefeltet.Husk at eleverne får sms besked om start på brobygning 4 hverdage før det starter.I kan se de bekræftede hold fra 26. september 2021. Herfra kan eleverne se, hvilket hold de er kommet på.

https://uu.aarhus.dk/media/80972/brobygning-2022-aarhus-oversigt-100822.pdf


Temapraktik

Erhvervspraktik i 9. klasse

Erhvervspraktik
Du opsøger selv en praktikplads Praktik hos en UU-samarbejdspartner

Læs mere om praktik på uu.aarhus.dk. 
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OBS: Der arbejdes i øjeblikket på at opdatere links til praktik. Deadline for temapraktik – tjek uu.aarhus.dk

https://uu.aarhus.dk/
https://uu.aarhus.dk/


Mere om erhvervspraktik

uu.aarhus.dk
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Du kan alternativt gå på hjemmesiden og vise den (tidligere kollektive vejledninger og link til praktik).Slut evt. af med et punkt der hedder – spørgsmål til UU vejlederen.

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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