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Kære forældre til elever i 7.-10. klasse

12. september 2014

Der er vedtaget store lovændringer i forhold til den vejledning,
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal yde på folkeskoler og
privatskoler, og derfor modtager I denne orientering.
Ændringerne er vedtaget i forbindelse med Folketingets vedtagelse af
erhvervsskolereformen lige før sommerferien, og de er allerede trådt i
kraft fra 1. august i år. Af samme grund har det først været muligt at
orientere om ændringer nu, hvor vi har skabt os overblik over
konsekvenserne.
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Vurdering af uddannelsesparathed fra 8. klasse
Alle elever bliver uddannelsesparathedsvurderet. Vurderingen af, om
eleverne er uddannelsesparate påbegyndes i 8. klasse og sker ud fra
elevens faglige forudsætninger (gennemsnit af standpunktskarakterer
skal være 4 eller derover) samt elevens sociale og personlige
forudsætninger.
Samtidig er det et krav, at lærernes vurdering af elevens sociale og
personlige forudsætninger fremgår af elevplanen.
Skolens leder skal sikre, at de oplysninger, der skal bruges i vurderingen
er indberettet til optagelse.dk senest den 1. december i skoleåret.
Uddannelsesplan
Elever, som vurderes uddannelsesparate: forældrene er ansvarlige for
udarbejdelse af uddannelsesplanen i 9. klasse og 10. klasse, og for
ansøgning til ungdomsuddannelse og 10. klasse.
Elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse: skolens leder
og UU skal i samarbejde iværksætte en indsats med det mål, at eleven
kan blive uddannelsesparat i 9. klasse. Skolens leder er ansvarlig for
skoleindsatsen, mens UU's leder er ansvarlig for vejledningsindsatsen.
Indsatsen skal fremgå af elevplanen, og eleverne skal deltage i
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brobygning i 9. klasse.
Individuel vejledning er forbeholdt ikke-uddannelsesparate
elever
Vejledningen omlægges, så individuel og gruppevejledning forbeholdes
de ikke-uddannelsesparate elever.
Det betyder, at de unge, som er vurderet uddannelsesparate ud over den
kollektive vejledning i klassen og fx på uddannelsesmesse selv skal søge
oplysninger digitalt på fx evejledningen
https://www.ug.dk/evejledning/om-evejledning
Alle elever skal have kollektiv vejledning, der begynder i 7. klasse.
Nye optagelseskrav i forhold til at kunne påbegynde en
erhvervsuddannelse
Med vedtagelse af erhvervsskolereformen, blev der indført karakterkrav
til elever, der efter 9. og 10. klasse ønsker at påbegynde en
erhvervsuddannelse. Dette betyder, at elever, der til foråret i 9. eller 10.
klasse, søger optagelse på en erhvervsuddannelse (handelsskole,
teknisk skole samt social- og sundhedsskole), skal have et
karaktergennemsnit ved 9.- eller 10.klasseprøven på mindst 2 i
henholdsvis dansk og matematik.
Hvad betyder det i det kommende skoleår?
For elever i 8. klasse er de nye regler trådt i kraft 1. august 2014 og for
elever i 9. og 10. klasse betyder de nye regler ingen ændringer i forhold
til deres ønske om en gymnasial uddannelse. Det vil således fortsat være
en parathedsvurdering foretaget i et samarbejde mellem UU og skolen,
der har betydning for, om eleven kan fortsætte direkte på den ønskede
gymnasiale uddannelse, ud over kravet om tysk eller fransk.
Bliver en elev vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial
uddannelse, så vil eleven altid kunne få dette revurderet ved en
optagelsesprøve på den gymnasiale uddannelse, eleven har søgt.
Elever der går i 9. og 10. klasse i år, der søger ind på en
erhvervsuddannelse til næste skoleår, vil dels skulle leve op til
adgangskravet om et gennemsnit på mindst 2 i hvert af fagene dansk og
matematik ved 9. eller 10. klasseprøven samt en parathedsvurdering af
de personlige og sociale forudsætninger. Opfylder ansøgere ikke disse
kriterier, vil ansøgeren også her kunne bede om en revurdering på den
pågældende erhvervsskole.
Jeg håber, at der med dette har bragt klarhed over, hvad ændringerne på
vejledningsområdet kommer til at betyde. Vil I læse lidt mere uddybende
om ændringerne, så følg dette link ÆNDRINGER PÅ
VEJLEDNINGSOMRÅDET Skulle der være spørgsmål til denne skrivelse,
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så er I velkomne til at kontakte lederen af UU, Per Lynge på tlf. 2040
3061 eller mail ply@hillerod.dk.
I kan også se den uddybende tekst om ændringerne på:

Med venlig hilsen

Hanne Frederiksen
Skolechef
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