
www.ug.dk
Danmarks nationale uddannelsesportal. Her finder du information  
om alle uddannelser, adgangskrav, særlige krav, særlige forløb, job-
muligheder og meget mere.

www.eVejledning.dk 
Her kan du få vejledning via chat, mail, SMS og telefon.

www.minuddannelse.net
Her arbejder de unge med deres uddannelsesplan. De har login til 
siden.

www.brobygning.net
Her kan du se ungdomsuddannelsernes tilbud til de unge, når de skal 
vælge introkurser i 8. klasse og brobygningskurser i 9. og 10. Klasse.

www.praktikpladsen.dk 
Mødested for virksomheder og unge, som er i gang med en erhvervs-
uddannelse og søger en læreplads. 

www.optagelse.dk
Ansøgningsportal til ungdomsuddannelser, videregående uddan-
nelser og andre aktiviteter.

www.studievalg.dk
Studievalg vejleder de unge fra ungdomsuddannelserne og ud til de 
videregående uddannelser.

INFORMATION TIL FORÆLDRE
- OM VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN OG 10. KLASSE
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Centerkontoret UU-Lillebælt
Treldevej 193
7000 Fredericia
72113461
info@uu-lillebaelt.dk

FAKTA OM UNGEPAKKE II:
Formålet med Ungepakke II er, at flere unge skal 
tage en ungdomsuddannelse.
Alle 15-17 årige har pligt til at være i gang med 
noget. Det kan fx være at gå i folkeskole, 10. 
klasse, tage en ungdomsuddannelse, produktions-
skole, high school, praktik, arbejde og mange andre 
ting. 
Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan 
pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller 
anden aktivitet opfyldes.

I helt særlige tilfælde kan en ung fritages for 
pligten.
Hvis en ung og den unges forældre ikke vil sam-
arbejde om at opfylde pligten, kan kommunen 
stoppe udbetalingen af ungeydelsen – det vi i 
daglig tale kender som ”børnepenge”.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse nr. 872 af 
7.7.2010: ”Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, 
beskæftigelse eller anden aktivitet”

www.uu-lillebaelt.dk



Som forældre har I meget stor betydning for jeres børns uddannelsesvalg. Der er mange 
muligheder at vælge blandt og valget er svært for mange – her kan vi være en hjælp.  

Vi er et professionelt, uafhængigt vejledningscenter, som har til opgave at vejlede unge 
mennesker i Fredericia og Middelfart Kommuner om uddannelses- og erhvervsvalget.  
Der er én eller flere vejledere tilknyttet hver grundskole i de 2 kommuner. Vi starter 
vejledningsprocessen op i slutningen af 7. klasse. Indhold og aktiviteter kan I se på 
modsatte side i denne folder. Vi følger de unge med et tilbud om vejledning frem til de 
har gennemført en ungdomsuddannelse, dog kun til de fylder 25 år. 

Uddannelsesparathed, aktivpligten for de 15-17årige,  
uddannelsesplanen og E-vejledning
Siden 1. januar 2011 skal alle unge, som afslutter 9. eller 10. klasse og søger ind på en 
ungdomsuddannelse, have vurderet om de er uddannelsesparate. Det er Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, som laver den vurdering. Det gør vi i samarbejde med skolen, 
men det er os, som har ansvaret for at tage endelig stilling til, om den unge er uddan-
nelsesparat eller ej. Formålet er ikke at forhindre unge i at komme i gang med uddan-
nelse, tværtimod. Formålet er, at de unge kommer i gang med en uddannelse, som de 
har forudsætningerne for at gennemføre. Ligeledes er formålet, at de unge, som ikke er 
uddannelsesparate får et tilbud, sådan at de kan blive parate til uddannelse.

Alle 15-17 årige har fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden akti-
vitet (aktivpligten). Det skal fremgå af den unges uddannelsesplan, hvordan de opfylder 
pligten. Det er vores opgave at følge op på, om alle unge overholder denne pligt. I kan 
læse mere om aktivpligten på bagsiden af denne folder.

Arbejdet med uddannelsesplanen starter i slutningen af 8. klasse. Her bearbejder de 
unge blandt andet de indtryk de har fået på introduktionskurserne i slutningen af 8. 
klasse. Inden vinterferien i 9. klasse laver de unge uddannelsesplanen færdig. Senest  
1. marts i 9. klasse/10. klasse skal I og den unge aflevere en digital ansøgning via  
www.optagelse.dk, hvor I ansøger den uddannelse/aktivitet, den unge skal i gang  
med efter 9./10. klasse.

Vores indsats skal være målrettet den gruppe af unge, som har de største behov for  
vejledning. Derfor er der kommet et nyt vejledningstilbud, kaldet e-Vejledning, som 
er for de unge som har et almindeligt vejledningsbehov. Her kan forældre og unge få 
vejledning via SMS, telefon, chat og mail. E-vejledningen har åbent alle dage og week-
ender og I kan finde dem på: www.eVejledning.dk 

Vi er her for at udfordre, hjælpe og støtte de unge mennesker i deres valg af ungdoms-
uddannelse. Der er mange flere veje gennem uddannelsessystemet end man umiddel-
bart skulle tro. Vi kender dem – det håber vi, at I som forældre vil benytte jer af.

Med ønsker om et godt samarbejde

Vejlederne i UU-Lillebælt.
I januar og februar har ungdomsuddannelserne åbent hus. Datoerne kan I finde på 
vores hjemmeside, så snart vi har fået dem fra ungdomsuddannelserne. Det er en 
rigtig god idé at deltage i disse arrangementer. Her har I blandt andet mulighed for  
at stille spørgsmål direkte til ungdomsuddannelserne.

Vejledningsforløbet  
i grundskolen og 10. klasse
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ALMINDELIG VEJLEDNING UDVIDET VEJLEDNING

7. KLASSE

• Introduktion til uddannelsessystemet. 
•  Identifikation af elever med behov for særlige 

vejledningsforløb.

•  Tværfaglige møder om særlige forløb fra 
starten af 8. klasse. 

8. KLASSE

•  Introduktion til uddannelsesguiden  
og e-Vejledning.

•  Introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.
• Gruppevejledning. 
• Udarbejdelse af foreløbig uddannelsesplan. 

• Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb. 
• Individuelle vejledningssamtaler. 
• Tværfaglige møder.

9. KLASSE

•  Gruppevejledning om uddannelsesvalget.
•  Individuel brobygning til ungdomsuddannelserne.
•  Erhvervspraktik.
•  Endelig uddannelsesplan og ansøgning via  

optagelse.dk
•  Vurdering af uddannelsesparathed. 

•  Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb.
•  Ekstra praktik og ekstra brobygning.
•  Mentor.
•  Tværfaglige møder.
•  Individuelle vejledningssamtaler.
•  Inddragelse af forældre til unge, som ikke  

er uddannelsesparate. 

10. KLASSE

•  Brobygning til ungdomsuddannelserne.
•  Gruppevejledning.
•  Uddannelsesplan og ansøgning via optagelse.dk.
•  Vurdering af uddannelsesparathed. 

 
 

•  Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb.
•  Ekstra brobygning og ekstra praktik.
•  Mentor.
•  Tværfaglige møder.
•  Individuelle vejledningssamtaler.
•  Inddragelse af forældre til unge, som ikke er  

uddannelsesparate. 

Som beskrevet på modsatte side, så er vores indsats differentieret. Vi skelner mellem almin-
delig vejledning, som alle bliver tilbudt, og udvidet vejledning, som bliver tilbudt de elever, som 
har behov for særlige forløb. Herunder kan I se en skematisk oversigt over det differentierede 
vejledningstilbud. Har man behov for udvidet vejledning betyder det ikke, at man kommer 
igennem alle de tilbud, der er beskrevet. Vi tilpasser tilbudsviften, sådan at det giver mening 
for den enkelte unge. 

Som forældre vil I blive løbende orienteret om de forskellige vejledningsaktiviteter. 


