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Vejledningen foregår både individuelt og
kollektivt. Nogle elever vil have behov for
mere vejledning end andre. Vejledningsindsatsen rettes primært mod de elever, der har
størst behov.

Oversigt over aktiviteter og tilbud i 8. klasse
Aktiviteter
 8. klasserne besøger i uge 47 sammen
med klasselæreren uddannelsesmessen i Forum.
 8. klasserne deltager sammen med
klasselæreren i introkurser på to ungdomsuddannelser – i alt 4 dage.
 8. klasserne er en uge i praktik på en
arbejdsplads.
 8. klasserne udarbejder i slutningen af
skoleåret en foreløbig uddannelsesplan.

Erhvervspraktik
Uge 6 (3/2 – 7/2 -2014 )
Frist hvis UU skal hjælpe: Torsdag den 28/11
Frist for selvskaffere: Torsdag den 9/1-14
Eleverne er en uge i virksomhedspraktik for at
gøre sig erfaringer med at være på en arbejdsplads. De opfordres til selv at skaffe praktikplads – enten gennem eget netværk eller ved
at kontakte forskellige virksomheder. Derved
bestemmer eleven selv, hvor praktikken skal foregå og får samtidig lært noget om jobsøgning.
Hvis eleven ikke kan skaffe en plads, kan UU
København hjælpe. Dog kan UU ikke skaffe
praktikplads inden for alle typer job.
Praktik er ulønnet, og arbejdstiden er max 37
timer/uge.

UIC messe uge 47 i Forum (19. - 22. november)
Uddannelsesmessen ”Uddannelse i Centrum” har fokus på ungdomsuddannelserne og giver en
god oplevelse af de mange uddannelser, der er at vælge imellem. 8. klasserne besøger sammen med klasselæreren messen i undervisningstiden. Onsdag den 20. holder messen aftenåbent, så forældrene også har mulighed for at komme forbi.

Introduktionskurser
Uge 12 (17. – 20. marts)
8. klasserne besøger sammen med en lærer
to forskellige ungdomsuddannelser. Hvert
kursus varer 2 dage og foregår enten på en
erhvervsuddannelse, et handelsgymnasium
(HHX) eller et teknisk gymnasium (HTX). Det
almene gymnasium (STX) indgår ikke i introkurserne - i stedet tilbydes interesserede elever i løbet af foråret et kursus på et gymnasium. Uddannelsesmessen og introkurserne vil
samlet give eleverne en bred viden om de
forskellige ungdomsuddannelser.

Uddannelsesplan

I slutningen af 8. klasse udarbejder eleverne
en foreløbig uddannelsesplan, hvor elevernes tanker omkring uddannelse er i fokus.
Eleverne bliver bedt om at fortælle om sig
selv og komme med overvejelser omkring
valg af uddannelse.
Det endelige uddannelsesvalg træffes dog
først i 9. klasse.

Uddannelsesparathed i slutningen af 8.kl.
Med udgangspunkt i uddannelsesplanerne foretager UU-vejlederen i samråd med skolen en foreløbig parathedsvurdering af de elever, som overvejer enten en erhvervsuddannelse eller en
gymnasial uddannelse efter 9.kl. Der er tale om en individuel vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Formålet med vurderingen er at få lagt en handleplan for de elever, der lige nu ikke kan vurderes
uddannelsesparate. Eleverne har herefter tid til at rette op på de anførte punkter inden den endelige parathedsvurdering i 9.kl.
I parathedsvurderingen indgår


det faglige standpunkt



mødestabilitet
Møder eleven til tiden? Hvordan er fraværet?



engagement og aktiv deltagelse i undervisningen



arbejdsindsats
Er der struktur på skolearbejdet? Hvordan går det med lektier og aflevering af opgaver



evnen til at samarbejde
Kan eleven arbejde sammen med andre i grupper?

Nyttige hjemmesider
www.evejledning.dk er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og erhverv. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden og foregår anonymt. Man kan frit
vælge, hvordan man vil kontakte eVejledning – det kan ske enten via telefon, sms, mail eller chat.
www.uu.kk.dk (UU Københavns hjemmeside)
www.ug.dk (den nationale uddannelsesportal, findes også som app)
www.genvej.nu (ungdomsuddannelser i Hovedstadsregionen)
www.praktikpladsen.dk (søg praktikplads)
www.gtilp.dk (guide til praktikplads, findes også som app)
www.optag.dk (studieretninger på STX)
www.efterskole.dk (info om efterskoler)
www.facebook.com/UUkbh

10. klasse
10. klasse er for elever, der ønsker at forbedre sig fagligt, og som endnu ikke er helt sikre på deres
valg af uddannelse. Eleverne modtager mindst 28 timers undervisning om ugen. Dansk, matematik
og engelsk er obligatoriske fag.
En del 10. klasser er placeret på erhvervsskoler, hvor eleverne får mulighed for at kombinere de
almindelige skolefag med praktiske fag.
Desuden kan man tage 10. klasse på en efterskole.

Erhvervsuddannelser og EUX

Gymnasiale uddannelser

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der varer fra 1½ til 5 år. Man kan
vælge mellem 12 overordnede indgange til
de mere end 100 erhvervsuddannelser, der
findes.

Det almene gymnasium (STX), handelgymnasiet (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) er
3-årige uddannelser. HF tager 2 år.

Optagelseskrav:
 Eleven er vurderet uddannelsesparat.
 Eleven har 9 års skolegang.
Enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning, hvilket betyder, at eleven skal have en
praktikplads inden uddannelsesstart.
EUX er en erhvervsuddannelse kombineret
med fag på et gymnasialt niveau. Uddannelsestiden vil være lidt længere end den
”normale” længde for den pågældende erhvervsuddannelse.

Optagelseskrav:
 Eleven er vurderet uddannelsesparat.
 Eleven har afsluttet 9. klasse. (HF
kræver 10. klasse.)
 Eleven har aflagt obligatorisk FSA
(HF kræver 10. klasse prøve i dansk,
matematik og engelsk.)
 Eleven har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk.
Ved ansøgning til 3-årigt gymnasiet søger
eleven både gymnasium og studieretning.
Hvis optagelseskravene opfyldes, har
eleven retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.
Eleven har imidlertid ikke krav på at
komme ind på et bestemt gymnasium.

KØBENHAVN KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltning København
Ungdommens Uddannelsesvejledning København
Korsgade 30, 2200 København N
www.uu.kk.dk

