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Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2017

Udskoling med fokus
på overgang til ungdomsuddannelse
Formålet med denne beskrivelse




At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole og UU-vejlederne
At beskrive en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem skolen og UU
Hermed at sikre, at den enkelte elev får den bedst mulige vejledning om uddannelses- og jobmuligheder.

Fælles mål
Alle elever bliver udfordret og klar til at træffe valg om fortsat uddannelse på et reflekteret
og oplyst grundlag
De elever, som har behov for det, bliver parate gennem en fælles vejlednings- og skoleindsats fra 8. klasse.

Opsamling i hovedpunkter










UPV påbegyndes i 8. klasse (Uddannelsesparatheds-vurdering)
Studievalgsportfolio påbegyndes i 8. klasse
Lærernes vurdering skal fremgå af elevplanen, senest d. 1.-12. i 8. klasse.
For elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, iværksætter skole og UU en fælles indsats
Forældre til elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal orienteres om indsatsen, normalt i Elevplanen i Easy IQ
For de elever, der vurderes uddannelsesparate, har forældrene ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse
Disse elever opfordres til at anvende www.ug.dk og eVejledning
Flere elever skal vælge erhvervsuddannelser direkte efter 9.-10. klasse, bl.a. gennem styrkelse af det timeløse emne ”Uddannelse og Job”
UU giver kollektiv vejledning til alle elever om uddannelsesmulighederne
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Indhold for den enkelte elev
Lærerne foretager en foreløbig uddannelsesparatheds-vurdering af alle elever i 8. klasse.
De elever, der vurderes ikke uddannelses-parate, får en særlig vejlednings- og skoleindsats, planlagt af lærerne og UU-vejlederen.
Forældrene orienteres om indsatsen, normalt via Elevplanen i Easy IQ
Introduktionskursus á 5 dage på ungdomsuddannelser, for alle elever i 8. klasse

Kollektiv vejledning (Fra UU Skive):
 Indføring i ungdomsuddannelserne
 Orientering om hele uddannelsessystemet
 Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk mm
 Introduktion til ug.dk og eVejledning
 Informationsmøder for elever og forældre
 Understøtte elevens arbejde med Studievalgsportfolio (Kun 8. kl.)

En særlig vejledningsindsats for elever, der vurderes foreløbig ikke uddannelsesparate:
 Særlige praktikforløb
 Besøg på arbejdspladser
 Besøg på uddannelsessteder
 Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 Forlængede brobygningsforløb i 8.-9. klasse
 Brobygning i 9. klasse (Obligatorisk)
 Uddannelsesplan udarbejdes sammen med UU-vejleder
 Samarbejde med forældre
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Valg efter 9. klasse
Alle elever udarbejder uddannelsesplan senest den 1. marts i optagelse.dk.
Tilmelding til:
 Erhvervsuddannelse (Mål: 25 %)
 Gymnasial uddannelse
 10. klasse folkeskole eller fri- og efterskole
 Forberedende forløb, fx EUD 10, Produktionsskole
 EGU (Erhvervsgrunduddannelse), STU (Særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse) KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse (Alle efter
særlig ansøgning))
 Andet, fx arbejde, udlandsophold
Elever, der søger erhvervsuddannelse, får besked om optagelse senest 3 dage efter at
erhvervsskolen har modtaget 9. klasse prøveresultater i dansk og matematik
Elever, der søger gymnasial uddannelse, får besked om optagelse senest d. 1.-6.
Elever, der vælger 10. klasse, skal også parathedsvurderes i optagelse.dk

En uddannelsesplan skal indeholde:
 Mål for uddannelsen
 Ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden
aktivitet
 Elevens standpunkts- og prøvekarakterer
 UU’s eller skolens vurdering af, om eleven er uddannelsesparat
 Hvis eleven vælger 10. klasse: Hvad vil eleven opnå med 10. klasse forløbet.
 For de elever, der har været i brobygning i 9. klasse: Indhold og varighed
 Studievalgsportfolio (Hvis man søger ungdomsuddannelse efter 9./10. kl.)
 Underskrift: Elev og forældre, og for elever, som er vurderet ikke
uddannelsesparate desuden UU – behøver vi skrive det???
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Folkeskolens opgaver
Folkeskolens opgaver ifm uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg
af ungdomsuddannelse:
(Med henv. til lov om folkeskolen eller bekendtgørelse om uddannelsesparathed)
Skolens leder skal:
1. Sørge for, at alle elever i 8. og 9. klasse vurderes uddannelsesparat eller ikkeuddannelsesparat (Lov om Fsk § 13b.4)
2. Give forældrene til ikke-UP elever en skriftlig begrundelse, normalt i Elevplanen
3. Sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelse er afgivet, så de står til rådighed for
uddannelsesparathedsvurderingen i optagelse.dk senest den 1. december (Bek. om
vejledning § 11)
4. Iværksætte en skole- og vejledningsindsats for elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse, i samarbejde med UU (Lov om Fsk § 7a.2)
5. Sikre, at følgende fremgår af elevplanen i Easy IQ for alle elever i 8.-9. klasse (Lov,
§ 13b.4):
 Hvilken ungdomsuddannelse påtænker eleven at søge?
 En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for uddannelsen.
 Den besluttede indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i
8. klasse
6. Påføre elevens standpunkts- og prøvekarakterer i uddannelsesplanen (= optagelse.dk) (Bek. § 23, stk. 5)
7. For de elever, som ønsker erhvervsuddannelse: Sende prøvekarakterer fra 9. eller
10. klasseprøver i dansk og matematik, til den erhvervsskole, som eleven søger
(Bek. § 23, stk. 6)
8. Sende karaktererne for 9. og 10. klasseprøverne i dansk og matematik til optagelse.dk senest den 20. juni (Bek. 25.3)
9. Orientere forældrene om dette – UU deltager gerne i orienteringen
NB: Forældrene har selv ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk, senest den 1. marts. UU har ansvaret for de elever, der er vurderet
ikke-uddannelsesparat.

Folkeskolens opgaver ifm introduktionskurser til Ungdomsuddannelser
Skolens leder skal:
 Påse, at elever i 8. klasse tilmeldes og deltager i introduktionskursus
 Sørge for forberedelse og efterbehandling af introduktionskursus, som skal
udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse
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Folkeskolens opgaver ifm det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”





Skal forestå tilrettelæggelse og gennemførelse
Understøtte elevens arbejde med Studievalgsportfolio (Kun 8. kl.)
Skal inddrage UU i tilrettelæggelsen
Kan inddrage UU i gennemførelsen af undervisningen

Erhvervspraktik
Er nu en mulighed fra 6. klasse, for hele klasser eller enkelte elever. Eleven er omfattet af
Statens Erstatningordning.
Afgøres af skolen, som også planlægger og følger op, fx ifm med Uddannelse og Job
UU: Kan maile praktikbreve til virksomheder og skole, hvis skolen ønsker det.

Samarbejde
Vejledningsarbejdet skal ske i et tæt samarbejde mellem skolens leder og UU.
Skolens leder skal:
 Sikre, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevernes undervisningstid
 Stille egnede lokaler til rådighed for UU, hvor samtaler kan finde sted, undervisnings- og vejledningsmaterialer kan opbevares, og IT-udstyr kan anvendes
 Sikre, at der senest i august afholdes planlægningsmøde møde mellem lærerteam og UU-vejleder
 Sikre, at Studievalgsportfolio (Afrapporteringsskema) indarbejdes i Easy IQ
Samarbejde i praksis
Ang. 8. klasse:











Lærernes foreløbige parathedsvurdering af alle elever
En fælles vejlednings- og skoleindsats for de elever, der vurderes foreløbig
ikke-uddannelsesparate
Indføring i ungdomsuddannelserne
Orientering om hele uddannelsessystemet
Introduktion til ug.dk og eVejledningen
Informationsmøder for elever og forældre
Skills 1 dag på erhvervsskolerne
Uddannelse og job (UU indgår i planlægningen)
Evt. netværksgrupper
Understøtte elevens arbejde med Studievalgsportfolio (Kun 8. kl.).
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Senest i august afholdes møde mellem lærerteam og UU-vejleder
Vejledning til lærerne:
 www.uvm.dk/studievalgsportfolio.
 Uddannelsesparathed.

Ang. 9. klasse:





Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk mm
Informationsmøder for elever og forældre
Justeringer i lærernes foreløbige parathedsvurdering af alle elever
En fælles vejlednings- og skoleindsats for de elever, der vurderes foreløbig
ikke-uddannelsesparate, herunder obligatorisk brobygning
 Uddannelse og job (UU indgår i planlægningen)
 Karrieredating (1 dag på de tre erhvervsskoler)
 Brobygning 1 uge på ungdomsuddannelserne for uafklarede elever
Senest i august afholdes møde mellem lærerteam og UU-vejleder

Hvad kan folkeskolen forvente af UU?
1. Kollektiv vejledning til alle elever
2. Gruppevejledning og personlig vejledning til elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate
3. Iværksætte en vejlednings- og skoleindsats (i samarbejde med skolen) for de elever, der ikke er uddannelsesparate i 8. klasse
4. Iværksætte særlige initiativer efter folkeskolelovens §9.4 og §33.4-5, i samarbejde
med skolen
5. Indgår gerne i Stafetlog for elever i 8.-10. klasse
6. Foretage den endelige vurdering af, om den enkelte elev er uddannelsesparat, på
baggrund af skolens oplysninger
7. Mentorer til enkelte elever i 9.-10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til uddannelse
8. Ansvar for, at elever, der er vurderes ikke-uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplan og Studievalgsportfolio (Kun 8. kl.)
9. Foretage den løbende revision af uddannelsesplan for alle elever i 10. klasse
10. Koordinere introduktionskurser 8. klasse og brobygning 9.-10. klasse
11. Indgå i tilrettelæggelsen af det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”
12. Informationsmøder for elever og forældre
13. Deltagelse i forældresamarbejdet ang. udskoling for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate.
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NB:
1. Kun personlig vejledning til elever, der vurderes foreløbig ikke-uddannelsesparate,
herunder alle elever i specialklasser, Ungdomsskolens Ungdomsklasse og Modtageklasse 3.
2. Kun uddannelsesplan med de ikke-uddannelsesparate
3. Optagelse.dk er kun en UU-opgave sammen med de ikke-uddannelsesparate
4. UU forestår institutions-uafhængig vejledning på skolerne. Ungdomsuddannelserne
kan – og vil gerne – deltage i undervisningsforløb i samarbejde med den enkelte
folkeskole.
Aftaler i Skive:
 Skills for alle elever i 8. klasse (1 dag på de tre erhvervsskoler)
 Karrieredating/hands-on for alle elever i 9. klasse (1 dag på de tre
erhvervsskoler)
 Lærerne besøger ungdomsuddannelserne i forbindelse med
introduktionskurser i 8. klasse
Uddannelse og Job
Skal udfordre elevernes valg af uddannelse
Ressourcebank udarbejdes i samarbejde med ungdomsuddannelserne
Særlige initiativer (§ 9.4 og § 33.4-7) 8.- 9. klasse
Skolens leder afgør, hvilke forløb der skal tilbydes til enkelte elever, der ikke får udbytte af
undervisningen. Forløbene er en kombination af teori og praksis, og målet er, at eleverne
efter et forløb får bedre udbytte af skolens undervisning.
Skolen skal inddrage UU i planlægningen.
Netværksgrupper 7.-10. klasse
UU Skive tilbyder at indgå i særligt tilrettelagte forløb for elever, som har ”ondt i livet”,
sammen med en lærer. Forløbet kan indeholde netværksaktiviteter og individuelle samtaler. Det vurderes, at en tidlig indsats vil være af stor betydning for disse unges chancer for
at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der henvises til erfaringer fra tidligere forløb, se www.uuskive.dk
Forældre-inddragelse:
Skolen varetager al skole-hjem-kontakt.
UU-vejleder kan deltage i skole-hjem-kontakten ifm elever, hvor der tilrettelægges en særlig skole- og vejledningsindsats.
UU skal synliggøre vejledningsindsatsen gennem informationer på hjemmeside, Skoleintra
mm. til forældrene.
Grundlag:
Lov om Folkeskolen..
”Lov om vejledning om uddannelse og erhverv…..” (Nr. 270 af 23.3.2017)
”Bekendtgørelse nr. 840 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv” (14.6.2017)
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Eks. på en skole- og vejledningsindsats for elever, der ikke er uddannelsesparate:

Mentor i 9.
klasse
Indsats mod
bekymrende
fravær/trivsel

§9.4:
Kombinere
teori og praktik

Særlig
skole- og
vejlednings
indsats

Undervisnings-

Ekstra
brobygning

assistenter

og praktik

Netværks

§33.4-7:

grupper

Særlige forløb
for skoletrætte
eer
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