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 følger eleverne efter afslutning af grundskolen, hvis de har brug for det.
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.

UU–vejledning
i 8. klasse
Information til forældre

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

www.uu-aalborg.dk
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Vejledning handler om valg

Forældreinddragelse i vejledningen

I 8. klasse er eleverne i gang med at afprøve og arbejde
med deres evne til at vælge, så de bliver i stand til at
træffe beslutning om, hvad de vil, når de forlader grundskolen efter 9. klasse. Overskriften er ”Fra idé til plan”,
dvs. overvejelser omkring ”Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?,
Hvad skal der til? Ønsker jeg det? Hvad gør jeg så?”

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har du som forælder også brug for at
samarbejde med dit barns vejleder.

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

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.
UU-vejlederen deltager i et forældremøde i 9. klasse, men
du kan også selv kontakte dit barns vejleder. Du finder
vejlederen på www.uu-aalborg.dk.

Vejledningsaktiviteter i 8. klasse
I 8. klasse vil dit barn møde en UU-vejleder flere gange,
både i klassen og ved samtaler.
UU-vejlederen vil introducere Introkurser, en uge i 8.
klasse, hvor eleverne vil få mulighed for at opleve, hvad
det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. Alle ungdomsuddannelserne tilbyder Introkurser, og eleverne vælger individuelt, hvilke tre ungdomsuddannelser, de ønsker
at besøge.
Eleverne skal i slutningen af året udarbejde en foreløbig
uddannelsesplan, som er en beskrivelse af, hvilke tanker
eleven gør sig om fremtidig uddannelse og job. Denne
plan er elevens egen, og skal hænge sammen med den
elevplan, som skolen udarbejder.
Alle elever får tilbudt en gruppesamtale med UUvejlederen i forbindelse med arbejdet med den foreløbige
uddannelsesplan.
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