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Indledning

Den 1. august 2020 fik kommunalbestyrelserne ansvaret for at udarbejde en sammenhængende plan for 

kommunernes vejledningsaktiviteter i 8. og 9. klasse. Det følgende materiale er udarbejdet af Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet (STUK) som inspiration til kommunernes arbejde hermed. 

Den sammenhængende plan er i en vejledningskontekst en plan for de indsatser og den undervisning, der 

er relateret til elevernes overgang til og valg af ungdomsuddannelse.

Inspirationsmaterialet indeholder eksempler på, hvordan en sammenhængende plan for vejledningsaktivi-

teterne kan udarbejdes, og hvad planen kan indeholde. Formålet er at støtte kommunernes medarbejdere 

i arbejdet med at udvikle en sammenhængende plan for vejledning i kommunerne. 

Baggrund 
Med den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 blev 

det aftalt, at alle kommuner skal have en sammenhængende plan for vejledningen i deres kommune. 

Elever og forældre skal opleve, at der er tydelig sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktivite-

ter, uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelser. Hovedformålet med planen er nemlig, at 

eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg.  Samtidigt skal den sammenhængende plan også føre til, 

at vejledningsaktiviteterne i udskolingen integreres med den øvrige undervisning i folkeskolens fag og 

emner. Den sammenhængende plans vigtigste målgrupper er derfor udskolingseleverne i 8. og 9. klasse og 

deres forældre. 

Planen er således en fælles plan for vejledningsaktiviteterne for alle kommunens elever i 8. og 9. klasse og 

ikke en individuel vejledningsplan for hver enkelt elev. 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den sammenhængende plan udarbejdes, men det er skolerne, 

der gennem vejledere, skolelederne og lærerne skal få planen til at leve. Det er dem, der skal tilrettelægge 

skoledagen, så elever og forældre får en oplevelse af, at vejledningsaktiviteterne, der skal støtte elevens 

nysgerrighed og sikre god overgang til ungdomsuddannelserne, spiller naturligt ind i skolens dagligdag. 
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Krav til den sammenhængende plan

I Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 5, stk. 1, beskrives de rammer, der 

er fastsat for kommunens sammenhængende plan. 

§ 5, stk. 1, lyder:

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse en sammenhæn-

gende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. Det skal fremgå af 

planen, at vejlednings- og skoleindsatsen skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelses-

institutionerne, forældremyndighedens indehaver og den unge. Det skal endvidere fremgå af 

planen, at vejlednings- og undervisningsaktiviteter skal kædes sammen og integreres i undervis-

ningens fag og emner.

I § 28 i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, er der fastsat  

nærmere rammer for planen.

§ 28. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende plan for vejledningsaktivite-

terne i 8. og 9. klasse til brug for en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats.

Stk. 2. Den sammenhængende plan har til formål at medvirke til, at elever og for-

æLdre får indsigt i de uddannelsesmuligheder, der findes efter grundskolen.

Stk. 3. Planen skal omfatte de allerede eksisterende vejledningsaktiviteter efter 

lovgivningen herom, samt øvrige aktiviteter, der kan bidrage til, at eleverne får 

indsigt i de krav og muligheder, de senere vil møde i en ungdomsuddannelse.

Stk. 4. Det skal af planen fremgå, hvordan det sikres, at vejledningsaktiviteterne 

integreres i den daglige undervisning, herunder hvordan der skabes sammenhæng 

mellem undervisningen i specifikke fag eller emner i grundskolen og de vejlednings-

aktiviteter, eleverne deltager i.
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De lovmæssigt bestemte aktiviteter som planen, jf. § 28, stk. 3, som minimum skal indeholde er beskrevet 

nærmere i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, § 4.

• Kollektiv vejledning, herunder introduktion til studievalgsportfolioen, introduktion til 
ungdomsuddannelser og introduktion til at arbejde med Uddannelsesguiden (ug.dk)  
og til eVejledning

• Informationsmøder for elever og forældre

• Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse

• Brobygningsforløb i 9. klasse

• Praktikforløb

• Den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats for elever, der vurderes  

ikke-uddannelsesparate

Udover ovenstående aktiviteter skal andre faste aktiviteter for alle kommunens skoler med relevans for 

arbejdet med elevernes uddannelsesvalg og overgangen til ungdomsuddannelserne også være en del af 

planen. Dette kan eksempelvis være uddannelsesmesser, DM i Skills eller lignende.

Det er ikke et krav, at planen skal indeholde de aktiviteter, der kun foregår på en enkelt skole i kommunen. 

Kommunens sammenhængende plan skal omfatte aktiviteterne for alle elever i 8. og 9. klasse på de skoler, 

hvor kommunalbestyrelsen gennem KUI har ansvaret for vejledningen. Den skal også omfatte aktiviteter-

ne på private og frie skoler, som har indgået aftale med kommunen om, at KUI står for vejledningen.  

Kommunens sammenhængende plan erstatter ikke kommunens system til kvalitetsudvikling og kvali-

tetssikring af vejledningen, jf. § 27 i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og 
erhverv. På samme måde erstatter planen heller ikke kommunens plan for opfølgning og udviklingen af 

vejledningen eller kommunens arbejde med søge- og måltal, jf. § 29-33 i Bekendtgørelse om vejledning 
om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Derimod skal planen indgå som en del af de overordnede mål 

og rammer for vejledningen, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
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Inspiration til udvikling af den sam-
menhængende plan for vejledningen

På de følgende sider kan I finde inspiration til udarbejdelse af 
den sammenhængende plan for kommunens vejledningsaktiviteter 
i 8. og 9. klasse. 

Planens form:
I kommunen bestemmer I selv, hvordan den sammenhængende plan for vejledning skal se ud. Om den skal 

være digital eller analog, hvilket system der skal bruges, og hvordan den skal anvendes i praksis er op til 

lokal beslutning inden for rammerne af lovgivningen.

Her er tre eksempler på, hvilket udgangspunkt planen kan have i jeres kommune:

• En plan med udgangspunkt i deadlines, datoer eller årshjul: 
Planen kan for eksempel fungere som en tidsplan eller et årshjul for kommunens vejledningsaktivite-
ter med konkrete deadlines og datoer for vejledningsaktiviteterne, der også beskriver, hvordan 
vejledningsaktiviteterne tænkes ind i skoledagen i øvrigt. Denne plan kan bidrage til at understøtte, at 
alle kommunens elever har gennemgået alle de forskellige vejledningsaktiviteter inden for specifikke 
tidsfrister i relation til deres øvrige undervisning, så aktiviteterne og undervisningen opleves som 
sammenhængende for elever og deres forældre. 

• En plan med udgangspunkt i en kommunal strategi: 
Planen kan også tage afsæt i en kommunal strategi, hvor en række pejlemærker eller intentioner for 
skoleåret og vejledningsaktiviteterne i sammenhæng med hinanden og den øvrige undervisning er 
indarbejdet og lægges ud til skolernes fortolkning i samarbejde med KUI. Det kunne for eksempel 
være en strategi for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Denne plan kan under-
støtte, at alle kommunens skoler er bekendt med og forpligtes på kommunens strategi og målsætnin-
ger på vejledningsområdet og understøtte arbejdet med søge- og måltal, jf. §§ 1 a. i Lov om kommu-
nal indsats for unge under 25 år.

• En plan med udgangspunkt i sammenhængen mellem vejledningsaktiviteterne: 
Planen kan også tage udgangspunkt i hver enkelt af de forskellige vejledningsaktiviteter og beskrive, 
hvordan skolerne skal planlægge aktiviteterne i forhold til hinanden, så de opleves som sammenhæn-
gende og knyttet til den øvrige undervisning og hverdag på skolerne. Denne plan kan holde kommu-
nens skoler op på at planlægge vejledningsaktiviteterne på en bestemt måde, så de opleves som 
sammenhængende i forhold til hinanden og den øvrige undervisning for elever og deres forældre. 
Detaljeringsgraden i en sådan udformning af planen kan variere afhængigt af, hvilken aktivitet der er 
tale om, og hvad der giver mening i jeres kommune og på jeres skoler. 

Jeres sammenhængende plan kan integrere flere af ovenstående formål og elementer eller nogle helt 

andre. Det er altså jeres behov og ønske om fokus, der skal danne udgangspunkt for jeres plan. Dog skal 

planen, uanset fokus og øvrigt indhold, inddrage de lovbestemte aktiviteter og leve op til kravene for 

planen. 
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Planens indhold:
Indholdet i jeres kommunes sammenhængende plan skal afspejle de vejledningsaktiviteter, som I har 

for jeres 8. og 9. klasseelever. Hvad jeres sammenhængende plan skal indeholde ud over de lovmæssige 

vejledningsaktiviteter, jf. § 28, stk. 3, i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse 
og erhverv, som beskrevet på side 4, er således afhængigt af, hvilke aktiviteter I har. Har I for eksempel 

valgt, at jeres introduktion til ungdomsuddannelser inkluderer uddannelsesmesser, virksomhedsbesøg, 

emneuger, DM i Skills eller forskellige undervisningsbaserede udskolings- og vejledningsaktiviteter som 

faste aktiviteter på alle kommunens skoler, skal disse også indgå i planen. 

Der er også krav om, jf. § 28, stk. 4, i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse 
og erhverv, at det af planen skal fremgå, hvordan vejledningsaktiviteterne integreres i specifikke fag og 

emner, så vejledningsaktiviteterne har tydelig sammenhæng med undervisningen, de forskellige andre 

udskolingsaktiviteter og aktiviteter, der skal støtte eleven i sit valg af ungdomsuddannelse. 

Når I skal beskrive, hvordan de forskellige vejledningsaktiviteter i jeres kommunes 
sammenhængende plan hænger sammen med undervisningen og andre relevante 
aktiviteter, kan I eksempelvis tage udgangspunkt i disse punkter:

• Hvordan og hvornår aktiviteten gennemføres for eleverne i skolerne i jeres kommune

• Det didaktiske og pædagogiske formål med aktiviteten for eleverne i skolerne i jeres 
kommune

• Hvordan aktiviteten gennemføres i sammenhæng med og integreres i den øvrige undervis-
ning i specifikke fag og emner og andre vejledningsaktiviteter for eleverne i skolerne i jeres 
kommune

• Hvordan aktiviteten støtter eleven i sine refleksioner om uddannelse og job og elevens 
progression frem mod valg af ungdomsuddannelse

• Hvilke aktører der har ansvar i forbindelse med aktiviteten for eleverne i skolerne i jeres 
kommune

• Hvordan der skal kommunikeres til elever og forældre om aktiviteten og dens sammenhæng 
til den øvrige undervisning og de andre vejledningsaktiviteter*

* På side 9 i dette materiale er der inspiration til, hvordan I kan kommunikere sammenhængen mel-

lem de forskellige vejledningsaktiviteter og den øvrige undervisning til elever og deres forældre. 

Metode til udarbejdelse af planen:
Det er op til kommunalbestyrelsen at bestemme, hvem der skal udarbejde planen. Relevante medarbejdere i KUI, 

fra grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner og eventuelt andre samarbejdspartnere, som indgår i vejled-

ningsaktiviteterne, kan med fordel involveres i udarbejdelsen. Når I udarbejder jeres sammenhængende plan, kan I 

starte processen med at drøfte, hvilke vejledningsaktiviteter I har i kommunen, hvilken sammenhæng der er mellem 

de forskellige aktiviteter og mellem aktiviteterne og den øvrige undervisning, og hvem der i praksis har ansvaret for 

gennemførelsen af aktiviteterne. 
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Når I drøfter udarbejdelsen af planen, kan I tage udgangspunkt i 
følgende spørgsmål:

Vejledningsaktiviteter:
• Hvilke vejledningsaktiviteter har vi, hvornår foregår de, og hvilket didaktisk og pædagogisk 

formål er der for elever og forældre?

• Hvordan for- og efterbehandles vejledningsaktiviteterne på de forskellige klassetrin i 

udskolingen?

• Hvordan sikrer vi den røde tråd for elever og forældre, herunder struktur og progression i 

vejledningsaktiviteterne gennem udskolingen? 

Sammenhæng mellem vejledningsaktiviteter og den daglige undervisning:
• Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter for elever og 

forældre?

• Hvordan har vi sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter og den daglige 

undervisning i udskolingen i dag?

• Er der uudnyttede didaktiske eller pædagogiske potentialer i forhold til sammenhængen 

mellem vejledningsaktiviteterne i udskolingen eller i forhold til den øvrige undervisning?

• Hvordan bliver sammenhængen mellem vejledningsaktiviteter og den daglige undervisning 

tydelig for elever og forældre?  

• Hvordan sikrer vi, at vejledningen integreres i undervisningen?

• Hvordan skal den enkelte elev og dennes forældre opleve sammenhængen mellem de 

forskellige aktiviteter og mellem aktiviteterne og den daglige undervisning?  

Ansvarsfordeling mellem kommunen og skolerne:
• Hvordan er ansvarsfordelingen mellem KUI (herunder vejlederne), skolerne (herunder 

lærerne), ungdomsuddannelsesinstitutionerne og andre samarbejdspartnere i forbindelse 

med de forskellige aktiviteter?

• Hvordan er ansvarsfordelingen i forhold til at sikre, at aktiviteterne er sammenhængende i 

forhold til hinanden og den daglige undervisning?

• Hvordan skal KUI forholde sig til planen og udmønte den i praksis over for skolerne?

• Hvordan skal skolerne (både ledere og lærere) forholde sig til planen og udmønte den i praksis 

i skolernes hverdag?

• Hvordan følger vi i kommunen op på planen sammen med skolerne, ungdomsuddannelsesin-

stitutioner og eventuelt andre samarbejdspartnere for at sikre, at den følges og er gældende 

for alle udskolingselever, som kommunen forestår vejledningen for?

• Hvordan skal planen vedligeholdes og videreudvikles? *

• Hvordan skal der kommunikeres om sammenhængen mellem de forskellige vejledningsaktivi-

teter og den daglige undervisning med elever og forældre? **

* Dette er uddybet på side 9 i dette materiale. 

** Dette er uddybet på side 9 i dette materiale.

Inspirationsmateriale til kommuner om udvikling af en sammenhængende plan for vejledning8



Vedligeholdelse og udvikling af planen:
Den sammenhængende plan er ikke et fastlåst værktøj, men kan tværtimod med fordel løbende revurde-

res og videreudvikles. Dette kan I for eksempel gøre ved årligt at samle aktørerne, der indgår i planlæg-

ningen og eksekveringen af vejledningsaktiviteterne og udskolingen, så I sammen kan tilpasse planen, der 

hvor det ønskes.

I kan løbende revurdere både formen og indholdet af planen, og hvordan I kommunikerer sammenhæn-

gen mellem aktiviteterne og den øvrige udskoling til forældre og elever. 

I udarbejdelsen af planen kan der derfor med fordel  indgå en drøftelse af, hvordan planen skal vedligehol-

des og/eller videreudvikles. 

Inspiration til kommunikation om planen: 
Kommunens sammenhængende plan skal bidrage til, at eleverne i 8. og 9. klasse og deres forældre ople-

ver, at vejledningsaktiviteterne er integreret i undervisningen og indgår i sammenhæng med de forskel-

lige andre aktiviteter i elevernes hverdag og overgang til ungdomsuddannelserne. Sammenhængen kan 

yderligere tydeliggøres ved, at planen kommunikeres til elever og forældre. 

I arbejdet med den sammenhængende plan kan der med fordel således også være fokus på kommunika-

tionen til elever og forældre. Da vejen til eleverne og deres forældre primært går gennem skolerne, kan 

en del af arbejdet med jeres kommunes sammenhængende plan derfor handle om, hvordan skolerne kan 

blive klædt på til at kommunikere, hvordan vejledningsaktiviteterne er en del af udskolingen.  

Det kan I for eksempel gøre ved:

• At udvikle en fælles kommunal praksis for, hvordan skolerne skal præsentere elever og 

forældre for vejledningsaktiviteterne og deres betydning og sammenhæng i udskolingen frem 

mod elevens valg af ungdomsuddannelse. Den fælles praksis kan understøtte, at kommunika-

tionen følger de linjer, der er i kommunens sammenhængende plan.

• At udvikle et fælles kommunalt værktøj eller materiale, som skolerne kan bruge i forbindelse 

med præsentationen af vejledningsaktiviteterne og deres rolle i udskolingen. Dette kan 

understøtte, at kommunens vejledningsaktiviteter formidles ensartet til alle elever og 

forældre.

• At sikre det nødvendige vidensgrundlag hos ledere, udskolingslærere og KUI-vejledere. Det 

kan eksempelvis ske gennem workshops eller andre aktiviteter om kommunens sammenhæn-

gende plan med fokus på, hvordan vejledningsaktiviteterne skal planlægges, gennemføres, 

integreres i undervisningen og kommunikeres til elever og forældre. Dette kan understøtte 

grundlaget for en fælles forståelse af planens elementer og indbyrdes sammenhæng samt 

ensartet kommunikation herom.

• At bruge planen aktivt i jeres kommunikation med elever og forældre. Dette kan eventuelt 

gøres ved at vejledere fra KUI gennemgår planen, eller dele heraf, som led i den kollektive 

vejledning eller forældremøder med deltagelse fra KUI.
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Spørgsmål til arbejdet med den  
sammenhængende plan

Har I yderligere spørgsmål til kravene til, hvad jeres sammenhængende plan skal indeholde eller andre 

spørgsmål til den sammenhængende plan eller vejledningsområdet generelt, er I meget velkomne til at 

kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Henvendelser om den sammenhængende plan kan rettes til vejledning@stukuvm.dk. 

Relevante links i forbindelse med arbejdet med den  
sammenhængende plan:

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Vejledninger om studievalgsportfolioen
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