KALENDER 8./9./10. ÅRGANG
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og www. optagelse.dk

8. ÅRGANG

9./10. ÅRGANG

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
Skolen indberetter dine standpunktskarakterer og vurdering af dine personlige /
sociale og praksisfaglige forudsætninger.

UU foretager helhedsvurdering og din
endelig uddannelsesparathedsvurdering vil
derefter være klar på www.optagelse.dk

Skolen orienterer dig om din uddannelsesparathedsvurdering i forhold til:
• De gymnasiale ungdomsuddannelser
• Højere forberedelseseksamen (HF)
• Erhvervsuddannelserne

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
Skolen indberetter dine standpunktskarakterer og vurdering af dine personlige /
sociale og praksisfaglige forudsætninger.

01.12

UU foretager helhedsvurdering og din endelige uddannelsesparathedsvurdering vil
derefter være klar på www.optagelse.dk

10.01

Medio
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I UDDANNELSE

Husk, at du skal vedhæfte Studievalgsportfolioen.

Dine forældre underskriver din ansøgning i
www.optagelse.dk. ved brug af nem-id.

Sidste frist for afsendelse af ansøgning i
www.optagelse.dk., ansøgningen afsendes
digitalt når dine forældre har skrevet under.

01.03

I UDDANNELSE

Tønder Kommune

Du skal udfylde ansøgning til almen 10.klasse /efterskole eller ungdomsuddannelse på
www.optagelse.dk

Afsendes ansøgning rettidigt reserverer du
en plads på den valgte ungdomsuddannelse.

I UDDANNELSE

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
I forbindelse med den mundlige prøve
termins påbegyndelse foretages ny UPV.

Slut maj
Start juni

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
Skolen indberetter dine standpunktskarakterer og vurdering af dine personlige/sociale
og praksisfaglige forudsætninger.

15.06

UU foretager helhedsvurdering og din
endelig uddannelsesparathedsvurdering vil
derefter være klar på www.optagelse.dk

25.06

Om UPV. 9./10.kl.:

Kollektiv vejledning gives til alle elever i
7.-9. og 10. klasse
Kollektiv vejledning er vejledningsaktiviteter
for hele eller dele af klassen, som skal forberede
eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved
udgangen af 9. eller 10. klasse.
I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres
i deres forestillinger om valg af uddannelse og af
job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret
og oplyst grundlag.
Der skal være progression og differentiering i
vejledningen, og den skal understøtte elevens refleksioner om egne kompetencer og potentialer.
Vejlederne vil i løbet af overbygningen introducere
og informere eleverne om følgende:
• Informationsmøder / materialer til forældre
og elever
• Information omkring Uddannelsesparathedsvurdering
• Introduktion til ungdomsuddannelserne,
herunder uddannelses- og beskæftigelses
muligheder.
• Introduktion til at arbejde med Uddannelesguiden (ug.dk) og eVejledning
• Informere om www.efterskole.dk / e-vejledning / www.ungijob.dk / Facebook forældreguiden / UIU.
• Orientere om de forskellige planer man arbejder
med i UU – vejledningsplan / KUI plan
• Studievalgsportfolio
• Uddannelsesmesse
• Information om Åbent hus arrangementer
• Erhvervspraktik – mulighed for de unge.
(forsikring)

Særligt på 8. årgang

Skolen indberetter dine standpunktskarakterer og vurdering af dine personlige/sociale
og praksisfaglige forudsætninger.

• Informere om Introduktionskursus af en uges
varighed på 5 forskellige ungdomsuddannelser
– foråret på 8. årgang

UU foretager helhedsvurdering, 2 hverdage efter skolens indberetning af standpunkts-karakterer - og endelig uddannelsesparathedsvurdering er derefter klar og du kan
se din vurdering på www.optagelse.dk.

Særligt på 9./10. årgang

JUNI – JULI – AUGUST
Opfylder du ikke adgangskravene på den
ansøgte ungdomsuddannelse indkaldes du
via din e-boks til optagelsesprøve og/eller
samtale på ungdomsuddannelsen.
VIGTIGT - at du bekræfter din deltagelse i
optagelsesprøven /samtalen, da din ansøgning elles annulleres af uddannelsesstedet.

LÆS MERE:
Om UPV. 8.kl.: www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse
Om UPV. 9./10.kl.: www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparat-i-9-klasse
Video - Ansøgning og underskrift på: www.optagelse.dk - www.optagelse.dk/ungdom/index.html
Studievalgsportfolio: www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/studievalgsportfolio
Om UPV. 8.kl.:

KOLLEKTIV VEJLEDNING I
OVERBYGNINGEN

Video – Ansøgning og underskrift på www.optagelse.dk:

Studievalgsportfolio:

• Introduktion til optagelse.dk og processen
frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse
/ 10. klasses tilbud.
• informere om tilmeldingsprocedure til ungdomsuddannelse og 10. årgang / kommunale,
private og efterskole tilbud. - deadlines.
• Hjælpe med tilmelding til ungdomsuddannelse
/ 10. klasses tilbud
• 9. årgang: Brobygning – tilbud om 1 - 2 ugers
brobygning på en ungdomsuddannelse –
uge 39/40
• 10. årgang: Brobygning for alle på en
ungdomsuddannelse – efteråret.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Campus Tønder
Plantagevej 37C
6270 Tønder
Mail: uu@toender.dk
Telefon 21 15 33 95

UNGE
I UDDANNELSE

Følg os på

Facebook: Unge i Uddannelse - Tønder og på vores hjemmeside www.uutoender.dk

Tønder Kommune

