Kort & Godt om vejledningen i 8. - 9. klasse
Ungdommens Uddannelsesvejledning København
(UU København)
står for uddannelsesvejledningen på skolerne i København.
Til hver skole er der tilknyttet
en UU-vejleder.

Parathedsvurdering
Alle elever skal i 8. klasse have
en vurdering af, om de er parate til at fortsætte på den ungdomsuddannelse, de over-vejer
efter 9. klasse. En ungdomsuddannelse er enten en erhvervsuddannelse, en HF-uddannelse eller en treårig gymnasieuddannelse.

Vejledning
Alle elever modtager i 8. og 9.
klasse kollektiv vejledning.
For de elever, der i 8. klasse
vurderes ikke- uddannelsesparate, iværksætter UU-vejlederen
og skolen i samarbejde en målrettet indsats for at understøtte,
at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9.
klasse.

Vejledningsaktiviteter
Alle elever i 8. - 9. klasse

De ikke-uddannelsesparate elever i 8. - 9. klasse

Kollektiv vejledning
Uddannelsesportfolio

Individuelle vejledningssamtaler
og/eller gruppevejledning

8. klasse på erhvervsskole

Vejledningsplan udarbejdes af UU vejlederen

Skills introdag og introduktionskurser i 8.
klasse

Tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelse i
samarbejde med forældre og UU vejleder

Copenhagen Skills i Bella Center

Skoleindsats i forhold til de faglige, personlige og
sociale forudsætninger

Erhvervspraktik
10. klasses basar
Besøgsdage og infomøder
eVejledning
9.klasse frivilligt tilbud om erhvervspraktik,
brobygning og virksomhedsbesøg

Copenhagen Skills Uddannelsesevent i Bella Center den 25. og 26.10.
Sidste års uddannelsesevent var en stor succes med omkring 25.000 besøgende, så kom og
vær med i år. Onsdag den 25.10. kl. 16.00 – 20.00 er for forældre og unge.
Copenhagen Skills har fokus på ungdomsuddannelser og karrieremuligheder.
Skills betyder færdigheder. At kunne noget. I Bella Center får de unge rig mulighed for at teste
deres færdigheder og prøve fag, de aldrig tidligere har mødt. De vil samtidig også kunne tale
med unge, der er i fuld gang med en ungdomsuddannelse.
.

Uddannelsesguiden
www.ug.dk er Danmarks officielle uddan- nelsesportal, hvor man kan læse om uddannelse
og job. Vælg fx ”Uddannelser til unge” og læs
om de muligheder, de unge har efter grundskolen. Se desuden filmen Dit Valg og få et godt
overblik over uddannelsessystemet. ”Få inspiration” indeholder værktøjer, der kan hjælpe den
unge på vej og give inspiration til valg af job og
uddannelse.

Folkeskolens afgangseksamen består af
 de lovbundne prøvefag, dvs. skriftlig
og mundtlig dansk, skriftlig matematik,
mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig
fælles prøve i fysik/kemi, biologi og
geografi
 to prøver til udtræk, dvs. en prøve
fra humanistisk blok og en prøve fra
naturfaglig blok
En bestået afgangseksamen er fra 2019
nævnt i adgangskravene til ungdomsuddannelserne.

Ansøgning til ungdomsuddannelser og
10. klasse inden den 1. marts
Alle elever skal udarbejde en elektronisk
ansøgning på www.optagelse.dk. Eleverne
logger ind med deres UNI-login.
Uddannelsesparate elever og deres forældre er selv ansvarlige for at udarbejde og
sende ansøgningen.
Ikke-parate elever og deres forældre får
hjælp og vejledning af UU-vejlederen, når
ansøgningen skal udfyldes og sendes.
10. klasse
er et skoletilbud
 der har til formål at styrke elevens faglighed, og gøre eleven mere afklaret i
forhold til valg af ungdomsuddannelse.
 der også findes på erhvervsskoler,
hvor eleverne både arbejder med almindelige skolefag og med fag, der er
karakteristiske for den valgte erhvervsskole.
På www.uu.kk.dk kan man i løbet af efteråret
finde 10. klasse hæftet for skoleåret 2018-19.

Vurdering af elevernes uddannelsesparathed i 8. klasse.
Elever i 8. klasse skal inden den 1. december have en vurdering af, om de har de nødvendige
faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre den ungdomsuddannelse, de overvejer.
Elever opfylder de faglige forudsætninger via standpunktskaraktererne.




til et treårigt gymnasium kræves 5,0 i gennemsnit
til HF kræves 4,0 i gennemsnit
til en erhvervsuddannelse kræves 4,0 i gennemsnit

Ud over karaktererne skal der foretages en helhedsvurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger.
Når lærerne skal vurdere de personlige forudsætninger, ser de på elevens
 motivation for uddannelse og lyst til læring
 selvstændighed – kan eleven tage initiativ i forhold til fx at løse opgaver?
 ansvarlighed – er eleven fx forberedt til timerne?
 mødestabilitet – kan eleven fx møde hver dag i skole til tiden?
 valgparathed – kan eleven fx reflektere over valg af ungdomsuddannelse
Når lærerne skal vurdere de sociale forudsætninger, ser de på elevens
 samarbejdsevne – kan eleven fx løse opgaver sammen med andre?
 respekt over for andre mennesker – kan eleven fx vise hensyn over for andre?
 tolerance – kan eleven fx omgås med mennesker, der er forskellige fra en selv?
Ansøgning
Både de faglige, personlige og sociale forudsætninger skal være opfyldt, for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Hvis eleven ændrer uddannelsesønske, foretages en ny vurdering.

Erhvervsuddannelser (EUD og EUX)
En erhvervsuddannelse (EUD) består af et
grundforløb på en erhvervsskole og et hovedforløb i en eller flere virksomheder.
EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med
en gymnasial eksamen. Efter afsluttet eksamen
kan den unge enten arbejde som faglært eller
læse videre.
Adgangskrav til erhvervsuddannelserne fra
2019 og derefter:
 Et gennemsnit på mindst 2,0 i hhv. dansk
og matematik i standpunktskaraktererne i
9. klasse.
 Eleven er vurderet uddannelsesparat ud
fra en helhedsvurdering af de personlige
og sociale forudsætninger.
 Ved afgangseksamen skal eleven opnå et
gennemsnit på mindst 2,0 i både dansk
og matematik.
 Folkeskolens afgangseksamen bestås
med et snit på mindst 2,0.
Alternative veje til erhvervsuddannelser for
elever, der ikke opfylder et eller flere af kravene ovenfor:
 Hvis eleven har mindst 2,0 i snit i både
dansk og matematik ved afgangseksamen, indkaldes eleven til en samtale på
erhvervsskolen.
 Hvis eleven har under 2,0 i snit i dansk
og matematik ved afgangseksamen, tilbydes eleven en optagelsesprøve.
Adgangskrav i 2018:
Kravet om afgangseksamen gælder ikke for
elever, som afslutter 9./10. klasse i 2018.
Ny mesterlære
Elever, der lige efter 9./10. klasse har indgået
en uddannelsesaftale med en virksomhed, har
direkte adgang til EUD og EUX.

De treårige gymnasieuddannelser
Nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser fra 2019.
Adgangskrav til treårigt gymnasium (STX,
HHX og HTX) fra 2019 og derefter:
 Et gennemsnit på mindst 5,0 i standpunktskaraktererne i 8. og 9. klasse.
 Eleven er vurderet uddannelsesparat ud
fra en helhedsvurdering af de personlige
og sociale forudsætninger.
 Det faglige niveau på mindst 5,0 i gennemsnit skal bekræftes i de lovbundne
prøver til afgangseksamen.
 Folkeskolens afgangseksamen bestås
med et snit på mindst 2,0.
 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse.
Alternative veje til treårigt gymnasium hvis
det faglige niveau ikke bekræftes ved afgangseksamen:
 Et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver til afgangseksamen udløser krav på optagelse.
 Et gennemsnit mellem 2,0 og 3,0 udløser
en vejledningssamtale med lederen på
det ansøgte gymnasium.
 Elever, som ikke opnår karaktergennemsnit på 2,0, kan optages via konkret vurdering. Ved vurderingen skal institutionen
anvende en centralt stillet optagelsesprøve efterfulgt af en samtale.
 En elev, der er vurderet ikkeuddannelsesparat, har krav på optagelse
ved et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver.
Adgangskrav i 2018:
Afsluttet folkeskolens obligatoriske prøver, 2.
fremmedsprog og vurderet uddannelsesparat
Bemærk overgangsordning: Elever, der
efter 9. klasse i 2018 fortsætter i 10. klasse,
skal opfylde det faglige adgangskrav på 5,0 for
at have krav på optagelse på gymnasiet i 2019.

Adgangskrav til HF (fra 9. klasse) fra 2019 og derefter:
 Et gennemsnit på mindst 4,0 i standpunktskaraktererne i 8. og 9. klasse. Det faglige niveau på
mindst 4,0 skal bekræftes i de lovbundne prøver til afgangseksamen.
 Eleven er uddannelsesparat ud fra en helhedsvurdering af personlige og sociale forudsætninger.
 Folkeskolens afgangseksamen bestås med et snit på mindst 2,0.
 2. fremmedsprog i 5. - 9. klasse.
Alternativ vej til HF: En ikke-uddannelsesparat elev har krav på optagelse ved et snit på mindst 6,0 i de
lovbundne prøver. Der er IKKE mulighed for optagelse via lavere eksamensresultater eller efter konkret
vurdering
Adgangskrav i 2018: Afsluttet folkeskolens obligatoriske prøver, 2. fremmedsprog, vurderet uddannelsesparat og mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver.

