UU-Aalborg - hvad er det?
UU-Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning) står for
vejledning om uddannelse og erhverv af elever i 6.-9./10.
klasse. Det er en proces, der foregår i samspil mellem information, vejledning - på gruppe og individuel basis, besøg
på ungdomsuddannelser og praktik i erhvervslivet. Vejledningen skal hjælpe med at afklare eleven i forhold til sig
selv og til omverdenen.
UU-vejlederen kan også give elever og forældre
”uafhængig” vejledning om skolegang og uddannelse, bistå
ved alternativ opfyldelse af undervisningspligten
(skoletrætte elever), hjælpe med at finde information om
støttemuligheder og hjælpesystemer og medvirke ved samtaler med elever/forældre om motivation, læringsstil osv.
UU-vejlederen følger eleverne efter afslutning af grundskolen, hvis de har brug for det.

UU–vejledning
i 7.klasse
Information til forældre

Unge, som ikke kommer i gang med, som falder fra eller
som ønsker at skifte uddannelse har mulighed for at få
hjælp og sparring fra sin personlige uu-vejleder indtil en
ungdomsuddannelse er gennemført.
Du er også som forælder velkommen til at kontakte UUvejlederen efter behov, hvis der er brug for ekstra samtale
eller yderlig information.

Læs mere på
www.uu-aalborg.dk
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Vejledning handler om valg

Vejledningsaktiviteter fremover

I 7. klasse er eleverne i gang med grundskolens sidste fase - udskolingen.

Der kommer større og større fokus på vejledning og udskoling i 8. til 9. klasse.

Som forælder synes du sikkert, det er tidligt at begynde at
snakke om ”hvad vil du lave, når du går ud af skolen”.
Og det er IKKE nu, dit barn skal vælge uddannelse eller
job!

I 8. klasse skal eleverne lave en foreløbig uddannelsesplan. Denne plan er elevens egen, og den skal hænge
sammen med den elevplan, som skolen udarbejder. I 8.
klasse deltager alle elever i 1 uges introkursus, hvor de
besøger forskellige ungdomsuddannelser.

Men nogle af de valg, du og dit barn allerede har foretaget, har betydning for, hvilke muligheder for uddannelse,
dit barn har lige efter grundskolen, f.eks
•2. fremmedsprog i 7. klasse (tysk eller fransk)
•Valgfag og fritidsinteresser

UU-vejlederen
I 7. klasse vil dit barn møde en UU-vejleder i klassen.
Vejlederen vil introducere ungdomsuddannelserne for elever - især de to ”hovedlandeveje”: de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.
I slutningen af 7. klasse vil dit barn bliver bedt om at udfylde (på nettet) en ”præsenter dig selv for din UUvejleder”. Som forælder vil du få mulighed for at bidrage.
Du får et brev med dit barns kode til
www.uddannelsesbog.net
Vejlederen samarbejder også med klassens lærere om undervisning i Uddannelses– Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering, som er et obligatorisk emne i 1.—9. klasse.

I 9. klasse arbejdes der videre med elev- og uddannelsesplanen. Der er mulighed for 1 uges erhvervspraktik og
evt. individuel brobygning på en ungdomsuddannelse. Individuelle elevsamtaler skal hjælpe den enkelte til at træffe det endelig valg af uddannelse efter grundskolen.

Forældreinddragelse i vejledningen
Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har du som forælder måske også brug for
at samarbejde med dit barns vejleder.
Måske har du brug for viden om de uddannelsesmuligheder, du ikke kender, måske har du brug for en snak om,
hvordan du som forælder kan støtte dit barn i de kommende valgprocesser.
Du kan altid kontakte dit barns UU-vejleder på mail eller
på telefon. På vores hjemmeside www.uu-aalborg kan du
altid finde navn og telefonnummer på netop DIT barns UUvejleder.

Vejlederen kan også samarbejde med skolen om elever,
som har brug for en snak om deres skolegang og valg af
fag med en ”uvildig” voksen.
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