
   
 

Uddannelsesvejledning Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole: 
 

Vejledningen varetages af Inge Schmidt (Tlf. 21 77 20 54, mail: is@vgie.dk) 
og Frans Hammer (Tlf: 20 84 85 52, mail: fh@vgie.dk ) Frans står for 

vejledningen i 9.klasserne og Inge i 10. klasserne. 
 

Vejledningssamtale: 
I 9. og 10.klasse danner elevernes uddannelsesplan, der blev lavet i 

8./9.klasse, grundlag for to årlige vejledningssamtaler med vejlederen. Ved 
behov flere samtaler. 

Samtalerne vil omhandle job/uddannelsesønsker, valgmuligheder, 
uddannelsesparathed, e-vejledning og ikke mindst elevens endelige 

uddannelsesplan. 

Første vejledningssamtale vil foregå i uge 39 til 41 2013 og tage udgangspunkt 
i elevens tidligere uddannelsesplan. 

Skole/hjem samtaler: I forbindelse med skole/hjem samtalerne i efteråret 
vil der være dialog omkring uddannelsesparathed til det uddannelsesønske den 

unge har. 

 
Inden anden vejledningssamtale skal eleven udfylde en endelig 
uddannelsesplan på www.minuddannelse.net, hvor man v.h.a. elevens Unilogin 

kan se den. 

Anden vejledningssamtale vil foregå i december 2013 / januar 2014. Her 
udfyldes www.optagelse.dk , som er tilmeldingsskema til 

ungdomsuddannelserne. 

Som forældre skal man signere den endelige tilmelding til 

ungdomsuddannelserne. Nærmere info kommer tættere på tilmeldingen. 

Besøg og information på ungdomsuddannelserne: 

Det er en god ide at besøge den ungdomsuddannelse, som I ønsker optag på 

efter 9. og 10.klasse. Er I i tvivl så besøg flere, det kan være en vigtig del af 
afklaringen. 

Uddannelsesplanen: 

Senest 1. marts skal alle elever i 9. og 10.klasse have planlagt og besluttet, 
hvordan det/de kommende år skal se ud uddannelsesmæssigt, og planen skal 

være underskrevet af alle parter. Af planen skal det fremgå, om skolen 

sammen med vejleder vurderer den enkelte elev uddannelsesparat til den 
valgte uddannelse.  

 

Uddannelsesparathed 

For at man kan tilmelde sig en ungdomsuddannelse skal man af skolen og 
uddannelsesvejlederen erklæres ”uddannelsesparat”, dvs. man skal besidde 
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de ”nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer” for at kunne 
påbegynde på den valgte ungdomsuddannelse.  

Parathedsvurderingen foretages enten i forhold til de gymnasiale uddannelser 
eller erhvervsuddannelserne. 

Ikke uddannelsesparat: Hvis det vurderes, at en elev ikke er 

uddannelsesparat, vil der være en dialog mellem elev, forældre, skole og 
vejleder om, hvad der skal til, for at opnå tilstrækkelige faglige, personlige og 

sociale kompetencer for at påbegynde en ungdomsuddannelse. 

Hvis elev og forældre ønsker UU og skolens vurdering afprøvet, kan det ske 

ved den uddannelsesinstitution, som eleven ønsker at søge ind på. 

Skolens lærere og vejledere er naturligvis behjælpelige i denne proces. 

Udover at være uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, kræver 

optagelse på gymnasiale uddannelser også, at 9. og 10. klasse gennemføres 
inkl. prøver. 

 

Særligt for 9.klasser: 
 

Ved evt. 10. klasse efter skoleåret 2013/14 
De elever fra 9.klasse, som ønsker at gå i 10.klasse 2014 på en efterskole eller 

en privat skole, skal i forvejen søge optagelse direkte på den pågældende 
skole.  

 
Særligt for 10. klasser: 

 
Elever i 10.klasse skal jf. bekendtgørelse i en uges brobygning på en 

ungdomsuddannelse. 10. klasser fra VGIE skal i brobygning i uge 48. 
Tilmeldingen til brobygningen sker i slutningen af august. I uge 34 orienteres 

eleverne om de forskellige brobygningsmuligheder og efterfølgende laver de 

valg til brobygningen. 
 

 

Gode hjemmesider: 

www.evejledning.dk 

www.ug.dk 

www.udiverden.dk 

Ungdomsuddannelsernes hjemmesider 
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