
 

Vejledningsaktiviteter i overbygningen 

 

6. klasse 

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Formål 

Juni Forældre og elevmøde for 

alle kommende 7. klasser 

Information om 

uddannelsesparathed 

 

Skolen – afdelingsleder 

i samarbejde med 

ekstern fra en 

ungdomsuddannelse i 

Slagelse 

At gøre forældre og 

elever opmærksomme 

på vigtigheden af at 

arbejde med personlige, 

sociale og faglige 

forudsætninger i 

udskolingen 

 

7. klasse 

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Formål 

August Forældremøde 

Information om proces for 

uddannelsesparathed 

Skolen - afdelingsleder At gøre forældrene 

opmærksomme på det 

fælles ansvar skole, 

forældre og elev har i 

afklaringsprocessen 

Marts Informationsmøde for 

forældre og elever om 

uddannelsesmuligheder i 

Slagelse 

Uddannelsesvejleder i 

samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner 

fx Slagelse Gymnasium 

og Selandia 

At øge kendskabet til de 

uddannelsesmuligheder, 

der er i Slagelse. 

At øge kendskabet til 

parathedsvurdering  

 

8. klasse 

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Formål 

August Forældremøde 

Information om 

vejledningsaktiviteter i 8. 

klasse 

Skolen - afdelingsleder i 

samarbejde med 

Uddannelsesvejleder 

At informere om 

vejledningsaktiviteterne 

og at fastholde fokus 

blandt forældrene på 

deres rolle som vigtige 

medspillere i 

afklaringsprocessen. 

September SUK Festival Slagelse Kommune At øge elevernes 

kendskab til 

uddannelsesmuligheder 

September Undervisningsforløbet:  

Er du parat? 

Information om 

uddannelsesparathedsvurd

ering samt oplæg om 

uddannelsessystemet og  

e-vejledning. Eleverne 

afgiver foreløbigt 

uddannelsesønske. 

Uddannelsesvejleder At øge elevernes 

kendskab til 

procedurerne for 

parathedsvurdering 

samt at øge elevernes 

kendskab til 

uddannelsessystemet 

Oktober Indledende runde i DM i 

skills 

Uddannelsesvejleder At øge kendskabet til 

håndværksmæssige fag 

    



 

15. november Standpunktskarakter 

Lærertilkendegivelse af 

elevernes personlige og 

sociale forudsætninger 

Indskrives i Meebook og 

overføres til 

optagelse.dk 

Skolen - klasselærer At få et overblik over 

hvilke elever, der ikke 

er uddannelsesparate 

1. december Deadline for endelig 

indskrivning på 

optagelse.dk 

Alle elever skal undersøges   

Skolen - adm.  At sikre, at der ikke er 

fejl i systemet 

December Turboforløb i dansk og 

matematik for ikke-

uddannelsesparate elever 

Skolen At løfte elevernes 

faglige niveau i dansk 

og matematik 

Januar Handleplan for elever, der 

ikke er uddannelsesparate 

udarbejdes 

Skolen - klasselærer At sætte fokus på de 

områder, som eleven 

skal arbejde med for at 

blive vurderet 

uddannelsesparat 

Februar DM i skills Uddannelsesvejleder At øge kendskabet 

blandt eleverne til de 

håndværksmæssige fag 

Marts – uge 10 Introforløb/brobygning Uddannelsesvejleder At øge kendskabet hos 

eleverne til specifikke 

uddannelser  

Maj Praktik for ikke 

uddannelsesparate 

Forældre og 

uddannelsesvejleder 

At blive afklaret i forhold 

til fremtidig 

uddannelsesønske 

Juni Revurdering af 

uddannelsesparathed 

Uddannelsesvejleder i 

samarbejde med skolen 

 

 

9. klasse 

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Formål 

August Forældremøde med kort 

information om 

vejledningsaktiviteter i 9. 

klasse 

Skolen - afdelingsleder  At informere kort om 

vejledningsaktiviteterne 

og at fastholde fokus 

blandt forældrene på 

deres rolle som vigtige 

medspillere i 

afklaringsprocessen 

September Forældremøde Uddannelsesvejleder At øge kendskabet til 

valgprocessen og 

uddannelsesmuligheder 

September Vejledningssamtaler for 

ikke uddannelsesparate 

Uddannelsesvejleder At øge elevernes 

afklarethed 

September Kollektiv vejledning Uddannelsesvejleder At øge elevernes 

afklarethed 

Oktober Individuel vejledning med 

ikke uddannelsesparate 

Uddannelsesvejleder At øge elevernes 

afklarethed 



 

elever 

15. november Standpunktskarakter 

Lærertilkendegivelse af 

elevernes personlige og 

sociale forudsætninger 

Indskrives i Meebook og 

overføres til 

optagelse.dk 

Skolen - klasselærer At få et overblik over 

hvilke elever, der 

ikke er 

uddannelsesparate 

1. december Deadline for endelig 

indskrivning på 

optagelse.dk 

Alle elever skal undersøges   

Skolen - adm.  At sikre, at der ikke er 

fejl i systemet 

December Vejledning af Ikke 

uddannelsesparate elever 

Uddannelsesvejleder At øge andelen af 

uddannelsesparate 

Januar Ekstraordinær brobygning 

på Selandia for endnu 

uafklarede elever 

Selandia i samarbejde 

med skolen 

At lade de endnu 

uafklarede elever få et 

forløb over en periode, 

hvor de får kendskab til 

de forskellige 

studieretninger, der 

findes på 

Erhvervsuddannelsen 

Selandia 

Februar Uddannelsesplaner 

udarbejdes 

Uddannelsesparate: 

forældre 

Ikke 

uddannelsesparate: 

Vejleder 

 

Marts Deadline for ansøgning til 

ungdomsuddannelse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


