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10. Vejledning og fremrykket uddannelsesparathedsvurdering
9. september 2015
Aftaletekst
11. Fokusering af vejledningsindsatsen (herunder bilag 1, 2 og 3 i aftaleteksten).
11.1. Introduktionskurser til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
”Alle elever i 8. klasse skal fremover deltage i introduktionskurser i 5 dage. Kurserne skal omfatte en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.
Det skal styrke de unges kendskab til erhvervsuddannelserne.”
11.2. Fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen
”Uddannelsesparathedsvurderingen af de enkelte elever bliver rykket frem fra 9. til 8.
klasse, og i forlængelse heraf sker der en forenkling af den eksisterende uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse. Samtidig skal vurderingen forbedres, så den hviler på
klare, objektive kriterier for de faglige, sociale og personlige forudsætninger, herunder
karakterer.”
11.3. Særlig indsats for dem, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate
”Der skal ske en særlig forbedring af indsatsen for de ca. 20 pct. af eleverne, der ikke
umiddelbart vil blive vurderet uddannelsesparate i 8. klasse. Der skal allerede fra 8.
klasse iværksættes særlige faglige og vejledningsmæssige indsatser fra både skole og
vejleder med bl.a. obligatorisk brobygning i 9. klasse for at sikre, at eleven er uddannelsesparat ved folkeskolens afslutning.”
11.4. Alle får vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg
”Alle skal have vejledning, men ikke alle har brug for individuel vejledning. Fokuseringen indebærer, at vejledningsindsatsen for elever uden særlige vejledningsbehov –
ud over de obligatoriske introduktionskurser i 5 dage og den kollektive vejledning – i
højere grad vil blive baseret på bedre brug af digitale midler som UddannelsesGuiden
(ug.dk) og eVejledning, hvor der også ydes individuel vejledning af uddannede vejledere.”
Status
Alle initiativerne trådte i kraft 1. august 2014, og der blev udstedt fire
bekendtgørelser d. 30. juni 2014. Der er udsendt vejledningsmateriale og afholdt en
lang række orienteringsmøder om ændringerne.
Den første foreløbige uddannelsesparathedsvurdering af eleverne i 8. klasse er gennemført, og resultaterne af disse er offentliggjort. Herefter fastlægges den særlige
skole- og vejledningsindsats, som de ikke-uddannelsesparate elever skal have fra 8.
klasse og frem.
UddannelsesGuiden er opdateret med et erhvervsuddannelsesunivers, og nye itværktøjer er udarbejdet.
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Et projekt sammen med KL og UU Danmark om udvikling af den kollektive vejledning (som alle får), er igangsat og vil løbe af stablen 2015-2016.
I forbindelse med tilmeldingen til ungdomsuddannelserne er der udsendt information
til forældre til unge i 9. og 10. klasse om tilmelding til ungdomsuddannelserne, som
løbende blev fulgt op med remindere til de forældre, som endnu ikke havde afsendt
tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens udløb.
Der er indsamlet data om tilmeldinger til ungdomsuddannelserne, som er offentliggjort, og der er indsamlet data om optagelsesprocessen.
Proces for udmøntning af initiativ
Der arbejdes fortsat på udvikling af it-understøttelse af processerne for uddannelsesparathedsvurdering af de kommende 9. og 10. klasse elever.

