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Baggrund
• Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013
• I ”Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen” peges på:
• Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl.
• Klare kriterier for uddannelsesparathed
• Forbedret Uddannelses- Erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

• Analyse af UU-sektoren gennemført i foråret 2013
•  Regeringens udspil ”Faglært til Fremtiden” med fokusering af
vejledningsindsatsen efterår 2013
•  Politisk aftale februar 2014
•  Lovforslag vedtaget juni 2014
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Reviderede regler

• Ny lovbekendtgørelse
• Fire bekendtgørelser udstedt 30. juni 2014

Side 3

Videreførelse af Ungepakke 2
• Bortfald af særlige kommunale tilbud til 15-17-årige
• UPV fortsætter med væsentlige ændringer
• Fortsætter med justeringer:
• Tilpasning af 20/20 modellen til den nye grundforløbsstruktur
• Introduktionskurser gøres obligatoriske
• Vejledningen i overgangen

• Fortsætter uændret eller med små justeringer:
•
•
•
•
•
•

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller andet for 15-17-årige, og kommunen skal følge op herpå
eVejledning
Ungedatabase
Bortfald af vejledning fra 6. klasse
Afskaffelse af gennemførelsesvejledning
EUX, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og befordringstilskud til 15-17-årige
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Digital vejledning

• UG - udvikling og drift  UNI-C pr. 1. august 2014
• Tæt integration med eVejledningen
• Nyt brugerorienteret design på ug.dk
• I løbet af efteråret:
• Nyt eud-univers med forbedret eud-nøgle
• Afklaringsværktøj og andre nye værktøjer
• Sammenlignelige data om videregående uddannelser og erhvervsuddannelser

Side 5

Brobygning i 8. klasse
• Introduktionskurser i 8. kl.
• Obligatorisk for elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre skoleformer
kan deltage
• Varighed på 5 dage samlet eller spredt over skoleåret
• Skolen har ansvar for for- og efterbehandling (for UU-skoler i samarbejde med UU) – uden for
de 5 dage.
• Skal for den enkelte elev omfatte erhvervsuddannelsernes grundforløb eller en
erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx)
• Formål, indhold og for- og efterbehandlingen præciseret.

Side 6

Brobygning i 9. klasse
• Brobygning i 9. kl.
• Obligatorisk for ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre
skoleformer kan deltage
• Kun ikke-uddannelsesparate elever kan deltage
• Mulighed for fritagelse i særlige tilfælde
• Varighed på 2-10 dage og for § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5 – elever op til 4 uger
• Skolen har ansvar for for- og efterbehandling (for UU-skoler i samarbejde med UU).
• Formål, indhold og for- og efterbehandlingen præciseret.
• Gælder fra 2015/16

Side 7

Brobygning i 10. klasse m.m.
• Brobygning i 10. kl. :
• Ingen ændringer,
• Skal for den enkelte elev omfatte erhvervsuddannelsernes grundforløb eller en
erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx)
• Formål, indhold og for- og efterbehandlingen præciseret.

• Senere ændring (1. august 2015):
• 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelsernes grundforløb i eud10

• Brobygning for unge, der ikke gør i 9. eller 10. kl.
• Ingen ændringer, men
• unge, der ikke kan optages på grundforløbets 1. del, brobygger til grundforløbets 2. del

Side 8

Uddannelsesplan
• Bekendtgørelsen er skrevet helt om.
• Kapitel 1 Uddannelsesplaner:
• Uddannelsesparate elever: Forældrene har ansvaret
• Ikke-uddannelsesparate elever: UU har ansvaret
• 10. kl.: Hvis behov, ændres uddannelsesplanen af UU (eller den frie skole)

Side 9

UPV
• Uddannelsesparathedsvurdering
• Første gang i 8. kl.
• Kriterier:
• Faglige i 8. kl.: Mindst 4,0 i gennemsnit i standpunktskaraktererne
• Faglige i 9. og 10. kl.:  eud: 2,0 i gennemsnit i dansk og i matematik
 gym: Generel vurdering
• Personlige: Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparat
• Sociale: Samarbejdsevne, respekt og tolerance

• Overgangsordning:
• 9. og 10. kl i 2014/15 vurderes efter hidtidige regler
• 10. kl i 2015/16 vurderes efter hidtidige regler

Side 1 0

Proces
• Proces:
• Senest 1/12: Elevens skole markerer i elevplanen/optagelse.dk om elever opfylder de personlige
og sociale forudsætninger og overfører elevens standpunktskarakterer til optagelse.dk
• Senest 15/1 UU revurderer dem, der ikke opfylder alle kriterierne (§ 12, stk., 2)
• Revurdering i 9., hhv. 10. kl. af de ikke-uddannelsesparate og for de uddannelsesparate, hvis det
faglige niveau er faldet eller de personlige og sociale forudsætninger ikke længere er opfyldt.

• K0nsekvens:
• Ikke-uddannelsesparate elever skal have en indsats i et samarbejde mellem skolen og UU:
• Af skolen for at løfte de faglige, personlige og sociale forudsætninger
• Af UU: en vejledningsmæssig indsats, herunder individuel og/eller gruppevejledning

• Vurderes løbende om eleverne er blevet uddannelsesparate.

• Revurdering i 9. og 10. kl. af ikke-uddannelsesparate efter forældreønske:
•  gym.: som hidtil (§§ 21 og 22)
•  eud: sker sammen med optagelsesprøven
Side 1 1

Adgangskrav til
erhvervsuddannelserne
• Mindst 2,0 i gennemsnit i dansk og i gennemsnit i matematik ved 9. eller 10. kl. prøven
• Gælder i alle tilfælde bortset fra ved optagelse gennem en uddannelsesaftale
• Optagelse til grundforløbets 1. del:
• Direkte fra 9. eller 10. kl. eller
• Senest i august året efter undervisningspligtens ophør
• Men ikke, ansøgeren har
• 1) været optaget på grundforløbets 1. del,
• 2) modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod optagelse til en
erhvervsuddannelse eller
• 3) gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse.

Side 1 2

Proces fra UPV til optagelse på eud
• Adgangskravet er, at eleven både er uddannelsesparat og har mindst 2, 0 i gennemsnit i dansk og i
matematik ved 9. eller 10. kl. prøven
• Elever, der er vurderet uddannelsesparate til eud:
• Hvis karakterkravet opnås ved 9. kl. prøven: Eleven optages
• Hvis karakterkravet ikke opnås ved 9. kl. prøven: Eleven får tilbudt optagelsesprøve på erhvervsskolen primo
juli

• Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til eud:
• Hvis karakterkravet opnås ved 9. kl. prøven: Eleven revurderes af erhvervsskolen ved en samtale primo juli
• Hvis karakterkravet ikke opnås ved 9. kl. prøven: Eleven får tilbudt optagelsesprøve på erhvervsskolen primo
juli
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Optagelsesprøve til
erhvervsuddannelserne
• Prøven består af
• En faglig test i dansk og matematik
• Testen er tonet af en erhvervsfaglig retning, og skal sikre
• at kravene til bestået dansk og matematik er i overensstemmelse med de formål og krav,
som ækvivalerer 9. klasseprøven
• centralt stillede opgaver, som sendes i et givet antal til skolerne, og et centralt censorkorps
• Et interview/samtale med ansøger
• afdække specifikke faglige potentialer og
• stærke personlige og sociale kvalifikationer, og i øvrigt vurderes at have de nødvendige
kvalifikationer

• Dispensation fra adgangskravet i helt særlige tilfælde
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Logistik ved optagelsen
• Folkeskoleprøverne i dansk og matematik afholdes først blandt alle prøver
• - og bedømmes først med separat meddelelse til skolerne
• Optagelsesprøverne på erhvervsskolerne afholdes ultimo juni/primo juli
• - og bedømmes i løbet af en uge
• UU får besked om de elever, der ikke består 8. juli  vejledning / anden
uddannelse

1 0-11-2014
Side 1 5

Forsøg med faglige
(sommer)kurser
• For elever fra 9. og 10 klasse, der
• ikke helt er kvalificerede til erhvervsuddannelse
• er motiverede for at opnå kvalifikationerne

• Forsøg med sommerkurser i 15 kommuner
•
•
•
•

eleven får en betinget optagelseskontrakt til eud
op til 4 ugers sommerkursus i dansk og matematik
afsluttes med faglig prøve på erhvervsskolen (som optagelsesprøven)
forsøg i 15 udvalgte kommuner over 2 år

• 15 kommuner udvælges efter udbud
• Krav til indhold og organisering af kurserne
• Modeller for sommerkurserne skal variere, så der kan opsamles erfaringer
• Undervisningsministeriet opstiller succeskriterier, kvalitetsmål og effektmål
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Kollektiv vejledning
• Præcisering af kollektiv vejledning 7-10 klasse
• Klassebaseret (eller andet) aktiviteter, der skal forberede valget af ungdomsuddannelse
• Udfordre elevernes forestillinger om valget
• samtænkes med undervisningen i emnet Uddannelse og Job

• Præcisering af indholdet af den kollektive vejledning
• Indføring i ungdomsuddannelserne
• Udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod optagelse på en
ungdomsuddannelse
• Introduktion til www.ug.dk og eVejledning ( 9)
• Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job
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UU-bekendtgørelse, diverse
• Gruppevejledning og individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate elever
• Særlig indsats for ikke-uddannelsesparate elever i samarbejde med skolens
leder
• Opsøgende vejledning for de 18-24-årige, der ikke er i gang med eller har
afsluttet en uddannelse, skal ikke længere omfatte fuldtidsbeskæftigede, i.e.
mere end 30 timer/uge
• UU får mulighed for at give vejledning til unge op til 30 år, der har fået
uddannelsespålæg - henvist fra og finansieret af jobcentrene
• UU får adgang til samme data som jobcentrene for de unge, UU får ansvar for
• Jobcentrene kan få data om unge under 30 år fra UU’erne
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Uddannelse og job
• Uddannelse og Job
•
•
•
•
•
•

UU skal inddrages i skolens tilrettelæggelse af emnet
UU kan inddrages i gennemførelsen af emnet
UU’s vejledning skal ses i sammenhæng med og bygge på emnet
Formål og kompetencemål udstedt i en bekendtgørelse (del af Fælles Mål)
Læseplan og undervisningsvejledning udsendt
Materiale på http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/uddannelse-og-job
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Overgangsordninger
• 9. klasse i skoleåret 2014/15
• Brobygning følger de hidtidige regler, dvs. for de uafklarede
• Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler
• i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen
• elever i 9. kl. der søger 10. kl. skal ikke uddannelsesparathedsvurderes i år

• 10. klasse i skoleåret 2014/15
• Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler
• i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen

• 10. klasse i skoleåret 2015/16
• Uddannelsesparathedsvurderes efter de hidtidige regler
• i så god tid, at forældrene til de uddannelsesparate har rimelig tid til at afslutte og sende ansøgningen

Side 20

EUD 10
• Erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene
eller er usikre på, om en eud er det rette valg
• Skal tilbydes af kommunerne. Den alm. 10. klasse ændres ikke.
• Obligatorisk del: som alm. 10. kl. dog visse dele målrettet
erhvervsuddannelserne
• 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse
• Hele den valgfri del skal introducere til erhvervsuddannelserne
• Krav om samarbejde med en erhvervsskole i mindst 30 pct. af
undervisningstiden, herunder brobygningen.
• Ikrafttræden 1. august 2015

Videre proces
• Information til skolerne om ændringerne på vejledningsområdet
• Vejledning til lærerne om personlige og sociale forudsætninger
• Information til forældre om processen (uddannelsesplan/ansøgning)
• Udvikling af UddannelsesGuiden
• Bekendtgørelser om 10. kl. i høring
• Udbud af sommerkurserne
• Læsevejledning om regler  generel vejledning på lidt længere sigt
• Eksemplariske forløb Uddannelse og Job
• Udviklingsprojekt
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