
      Oktober 2022 

FORÆLDRESPOT 2 
Kære forældre  
 
I det første spot informerede UU om årets vejledningsaktiviteter. I dette spot vil vi orientere mere uddybende 
om efterårets aktiviteter. 
 
UU informationsmøde på skolen - oktober 
På dette møde vil vi fortælle om de muligheder jeres barn har for aktiviteter efter folkeskolen, både ordinære 
ungdomsuddannelser, forberedende aktiviteter, og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Vi taler 
om uddannelsesparathedsvurderingen, og gennemgår samarbejdet om vejledningen af jeres barn. 
 
Statusmøder for 8.kl. elever – oktober-december 
Her deltager I, PPR, UU, skole og evt. en socialrådgiver, hvis jeres barn har en sag i 
Ungecenteret/Familiecenteret. På statusmødet fortæller I hvordan det går hjemme, mens skolen supplerer med 
hvordan det går med både trivsel og faglig udvikling i klassen. Derefter drøfter vi hvad der skal arbejdes med i 
år, samt tager hul på snakken om hvad jeres barn skal efter folkeskolen. Det gør vi for at sikre, at vi får lavet 
den mest trygge overgang fra folkeskolen til anden aktivitet. Endelig orienterer UU om 
uddannelsesparathedsvurderingen, samt hvordan I kan forholde jer til den. 
 
EUD-messe i Ceres Park og Arena 17. november kl. 16.00 – 19.00 
På messen er alle de lokale erhvervsuddannelser samlet på en adresse. Det giver jer som forældre en unik 
mulighed for at besøge de mange forskelligartede erhvervsuddannelser, vi har i byen. I kan læse mere om 
arrangementet og foretage jeres tilmelding her. Messen er for alle elever i 8., 9., og 10.kl., og jer forældre, der 
er nysgerrige på om en erhvervsuddannelse kunne være en mulighed efter folkeskolen. 
 
Mulighed for introduktionskurser – valgfrit for 8.årgang 
Introduktionskurser er ikke for alle specialklasselever. Tal med jeres UU-vejleder for at afklare om det er noget 
for jeres barn. 
 
Introduktionskurser er besøg på to forskellige ungdomsuddannelser. Elever i 8. klasse skal senest 
20.november vælge to besøg på ungdomsuddannelserne. Den lokale UU-vejleder vil i vejledningen 
præsentere mulighederne, samt vise hvordan tilmeldingen foregår. I kan læse mere om introduktionskurser og 
om hvordan jeres barn tilmelder sig her. 
 
Introduktionskurser er for de unge, der vil kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse måske 
med specialpædagogisk støtte (SPS). Jeres barn vil skulle indgå i dette sammen med elever, der ikke går i 
specialklasse. Kan jeres barn ikke det, så er introduktionskurser ikke aktuelt.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Aarhus  
 

 

 

 

 

 

https://www.aarhusskills.dk/events/aarhus-skills-eud-messe-for-elever-m-foraeldre-eftermiddag-aften
https://uu.aarhus.dk/7-10-kl/8-klasse/introduktionskurser/

