Uddannelsesvejledning på Herstedvester Skole
Ungdommens Uddannelsesvejledning –
UU-Vestegnen tilbyder alle elever i 7. til 9. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan
understøtte og kvalificere den unges valg af en ungdomsuddannelse. Vi gør en ekstra indsats for de elever, der har særlig behov for vejledning.
Jeg, Palle Steenholdt, træffes på skolen tirsdag og torsdag / (fredag) kl. 8:10 til 15:00
Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 2428 7570 eller på mail
palle.steenholdt@skolekom.dk
Vejledningen omfatter:
· Vejledning på klassetrinene 7., 8. & 9. - i klassen, i grupper eller ved individuelle samtaler.
¤
· Hjælp til udarbejdelse af den enkelte elevs uddannelsesplan i 8. og 9. klasse.
¤
· Hjælp til at finde individuelle praktikpladser.
¤
· Koordinering af de obligatoriske introduktionskurser for 8. klasserne.
¤
· Koordinering af brobygning for 9. klasserne
¤
· Deltagelse i arrangementer om ungdomsuddannelserne for forældre og elever.
¤
· Deltagelse i samtaler med forældre og elever.
¤
· Hjælp til at udfylde tilmeldingen til ungdomsuddannelserne / ATU primo marts
¤
· Tilbud om mentorordning for udsatte elever i 9. klasse.
¤
.Tilbud om en familementor / coach for udsatte familier
¤
· Hjælp og sparring med lærerne i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen i
emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA- undervisning) i 6. 10. klasse.
Ovenstående er blot nogle af vores tilbud. Du kan desuden besøge vores hjemmeside,
www.uuvestegnen.dk for at få mere information om UU-Vestegnen, vejlederne og vores
andre tilbud. Her findes også statistik om de unges valg og andre nyheder.

Anbefalelsesværdige hjemmesider


Vi anbefaler, at du lærer www.uddannelsesguiden.dk at kende.
Her finder du information om stort set alle danske uddannelser og job. Målet er at
give inspiration til valg af uddannelse og erhverv. Artiklerne indeholder samtidigt
konkrete informationer, som er nødvendig for at kunne træffe et uddannelsesvalg
og ansøgning om en uddannelse. Se bl.a. ”Jobkompasset”.



Hjemmesiden www.genvej.nu. Her bliver alle ungdomsuddannelserne præsenteret
på en god og pædagogisk måde. Her findes bl.a. små videoklip om unge og deres
valg af uddannelse og karriere.



eVejledning er det relativte nye initiativ fra undervisningsministeriet / UVM.
På www.evejledning.dk, tlf. 70 22 22 07 eller mail kontakt@evejledning.dk kan alle
henvende sig alle ugens dage, med spørgsmål der relaterer sig til valg af uddannelse fx optagelseskrav, studieretninger, indhold på studiet, økonomiske forhold og
fremtidsmuligheder m.v.



Eleverne arbejder løbende med deres Uddannelsesplan fra 8. klasse på
www.minuddannelse.net
Eleverne logger sig på med deres uni-login. Planen færdiggøres ultimo februar i 9.
klasse og vedlægges deres ansøgning til en ungdomsuddannelse. Skolen og vejlederen udtaler sig om elevens uddannelsesparathed. Det kan medføre indstilling til
en optagelsesprøve eller vejledning til anden uddannelse.
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Tlf. 4332 1000
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