
Vejledning i udskolingen 
og uddannelsesvalg

Online informationsmøde med UU Aarhus



Dagens program

Vores 
vejledning

AarhusSkills
& informationsmøder

Uddannelses-
parathed

Introduktions-
kurser

Mere 
vejledning



Mød uddannelserne til messer, 
informationsmøder, åbent hus og hør om

 adgangskrav
 uddannelsesstrukturer
 fagniveauer
 forventninger til eleven
 muligheder efter afsluttet uddannelse

Detaljen ligger i udforskning Mød uddannelserne



Dagens rammer

Spørgsmål 
i mødechat



Afstemning Hvem har størst betydning for uddannelsesvalget?



De unge mener Hvem har størst betydning for uddannelsesvalget?

Forældre

72 %

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (2017)



UU hjælper de unge med

at undersøge muligheder for uddannelse og job.

at forstå forskellen mellem ungdomsuddannelser.

at finde ud af, hvad man skal være opmærksom på,       
når man vælger uddannelse.

at forstå, hvad der skal til for at komme i gang    
med uddannelse.

UU Ungdommens Uddannelsesvejledning



UU Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kollektiv vejledning i 7., 8., 9. og 10. klasse.

Individuel vejledning af elever, som vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter 
end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Vejledning af unge fra 13 til 24 år om uddannelse og job.

Individuel vejledning af unge, som afbryder en ungdomsuddannelse.



Vejledning i 8. klasse 2022-2023

Uge 8-17 Introduktionskurser (deadline 20. november 2022)

Uge 46 Informationsmøder (HF • HHX • HTX • STX • IB) (deadline 09. november 2022)

Uge 46 AarhusSkills (EUD • EUX) (deadline 11. november 2022)

Uge 43-44 UU-informationsmøder (online)

Uge 35-40 E:DAG (introduktionskursus)

Løbende

Kollektiv vejledning 8.4 At træffe et valg

Kollektiv vejledning 8.3 Introduktionskurser og styrker

Kollektiv vejledning 8.2 Introduktionskurser og ungdomsuddannelser

Kollektiv vejledning 8.1 E:DAG og erhvervsuddannelser
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EUD - EUX
1½ - 5 år

Uddannelsessystemet

Job
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Erhvervsakademi-
uddannelse

1½ - 2½ år
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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



Video Dit valg

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg


Introduktionskurser Tid til at vælge

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 20. november 2022

NB!

 Undgå datokonflikter
 Tilmeld dig ikke samme uddannelse to gange 

(fx to gange STX)
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Studievalgsportfolio

Præsentation Refleksion

over vejledningsaktiviteter

i løbet af grundskolen

af dig selv til din kommende 

ungdomsuddannelse

Find mere på

Studievalgsportfol io

https://www.ug.dk/sites/default/files/studievalgsportfolio_grafik_1.pdf
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
https://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
https://www.ug.dk/


DIN PLAN

VIRKELIGHEDEN



Forældrespot Nyhedsbreve fra UU Aarhus

Derfor udsender vi løbende Forældrespot, 
som er UU Aarhus’ nyhedsbrev med centrale 
informationer om uddannelse, job, vejledning 
og meget mere.

UU Aarhus vil gerne bidrage til, at du som 
forælder synes, at du har grundlaget for at 
hjælpe dit barn med at træffe 
et kvalificeret uddannelsesvalg.

I Forældrespot giver vi inspiration til aktuelle 
og relevante emner, når samtalen derhjemme 
falder på valg af uddannelse.
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UPV Uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse

December
2023

1. marts
2024

Maj
2024

Sommer
2024

Besked om 
endelig optagelse

UPV-helhedsvurdering UPV-helhedsvurdering 
(afsluttende)

Ansøgningsfrist

23. juni
2023

16. december
2022

UPV-helhedsvurdering

UPV-helhedsvurdering



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
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Udforsk mulighederne AarhusSkills og informationsmøder

AarhusSkills
EUD- & EUX-messe
17. november 2022 i Ceres Park & Arena

Informationsmøder
HF • HHX • HTX • STX • IB

14. november - 17. november 2022



.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


UG.dk Til forældre



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



Hent appen 

GRATIS i

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


Mere om vejledning og uddannelse

uu.aarhus.dk

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


Udforsk mulighederne Online platforme

.dk

.dk

… for mere viden om job, uddannelser samt inspirationsværktøjer.

ung.unoung … til arbejde med studievalgsportfolio, UPV og tilmelding til introduktionskurser..dk

uu.aarhus .dk … om UU-vejledningen i Aarhus Kommune og mere.

… findes også som app med viden om uddannelse, fritid, bolig og mere i et Aarhus-perspektiv..dk

… for uddannelsesparate elever og forældre, som søger personlig vejledning.

https://ug.dk/
https://ug.dk/
https://ug.dk/evejledning/
https://www.aarhusung.dk/
https://ug.dk/evejledning/
https://ung.unoung.dk/login/new.html
https://ung.unoung.dk/login/new.html
https://uu.aarhus.dk/
https://uu.aarhus.dk/
https://www.aarhusung.dk/
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Tak for nu og god fornøjelse!

https://vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
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