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Hvordan kan du som forælder støtte? 

Du kan som forælder være en stor hjælp for din søn eller dat-

ter ved at bakke op om, at dit barn er med i projektet og del-

tager aktivt.  

Du kan med fordel opfordre din søn eller datter til at fortælle 

lidt derhjemme om, hvad der sker i projektet.  

Når du som forælder er nysgerrig og positiv, vil din søn eller 

datter måske få meget mere ud af at deltage i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du brug for yderligere information, så kontakt dit barns 

skole eller UU-vejleder. Eller projektleder Anders Borgaard, UU 

Skive, mail: abor@skivekommune.dk, tlf. 2969 6331 
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Hvad er Projekt Uddannelsesparat? 

Projekt Uddannelsesparat er for elever i 8.-10. klasse, som er 

vurderet ikke uddannelsesparat på de personlige og/ eller sociale 

kompetencer og som går på en af følgende skoler:  

 

Resen Skole  

Brårup Skole 

Vestsalling Skole og Dagtilbud  

Roslev Skole  

Ti´eren 

 

Hvad er baggrunden for projektet? 

Skolen og UU Skive skal iværksætte en særlig skole– og vejled-

ningsindsats for elever, der er vurderet ikke uddannelsesparat. 

  

Ovennævnte skoler og UU Skive samarbejder om Projekt Uddan-

nelsesparat.  

Projektet skal hjælpe endnu flere elever med at blive uddannel-

sesparate og dermed klar til at starte i uddannelse eller job efter 

grundskolen.  

Projektet støttes af Poul Due Jensens Fond. 
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Hvad kommer der til at foregå? 

Alle elever i Projekt Uddannelsesparat får en kontaktperson, som 

kan hjælpe og støtte eleven i arbejdet med at blive uddannelses-

parat. 

Derudover deltager eleven i en eller flere af nedenstående indsat-

ser: 

- Netværksgruppe 

Her mødes eleven med andre elever i projektet. Der vil dels være 

samtaler om relevante emner og dels aktiviteter. Det kan foregå 

både på egen skole og ude af huset. Formålet er, at eleverne kan 

lære af hinanden, dele erfaringer og indgå i nye sociale relationer. 

- Mestringsforløb 

Her deltager eleven i et eller flere relevante mestringsforløb, hvor 

der undervises og arbejdes med øvelser, sammen med andre un-

ge i projektet. Alle elever i projektet deltager i mestringsforløbet 

MiLife, hvor eleven arbejder med fx styrker og værdier. 

- Fritidsjob 

Få hjælp til at søge, finde og fastholde et fritidsjob. 

Deltagelse i Projekt Uddannelsesparat foregår som hovedregel i 

skoletiden og bakkes op af elevens skole. Får eleven fritidsjob, 

foregår dette naturligvis efter skoletid. 


