Kære Forældre

15/11-2017

Hermed fremsendes information omkring proces og tidsfrister for de enkelte forløb vedr.
uddannelsesparathed for hhv. 8. og 9. klasses elever. Herunder har vi forsøgt at give et overblik.
Hvis I allerede er fuldt på omgangshøjde, så se bort fra denne information.
8. klasse
Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en
erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale
forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne
del.
Senest 15/1: UU foretager den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering, og melder tilbage til
skolerne. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes til samtaler med elever, lærere og alle andre
relevante parter.
Inden 1/3: Skoleleder, kontaktlærer og UU samarbejder om indsatsplaner for de foreløbigt ikke
uddannelsesparate.
Senest 15/3: Forældresamtaler om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate. UU er
mødeleder. Skoleleder indkalder til samtalerne.
Senest 1. maj: Fornyet karaktergivning og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, bl.a. til
brug for justering af indsatsplaner og planlægning af brobygning i 9. klasse.
9. klasse
Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en
erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale
forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne
del.
Senest 15/1: UU foretager den endelige uddannelsesparathedsvurdering for følgende elever
§ Elever der i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate
§ Elever der tidligere er vurderet uddannelsesparate, men hvor de faglige,
personlige eller sociale forudsætninger ikke længere er opfyldt.
§ Elever der har ændret ungdomsuddannelsesønske.
Skolerne er forpligtet til at kontakte UU, hvis der sker ændringer i forudsætningerne, og UU er
ansvarlig for den endelige vurdering. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes igen til samtaler med
elever, lærere og alle andre relevante parter.
2/2: Der åbnes for forældreunderskrift på optagelse.dk. Samtidig lukkes der definitivt for overførsel
af karakterer og personlige, sociale forudsætninger og uddannelsesvalg.
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1/3: Forældre SKAL have underskrevet og afsendt uddannelsesplan på optagelse.dk. Forældrene er
ansvarlige for denne del af processen, for de uddannelsesparate elever, UU hjælper resten.
På følgende link kan I læse mere om vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger.
https://www.ug.dk/sites/default/files/uvm-folder_om_personlige_og_sociale_forudsaetninger.pdf
På optagelse.dk ligger følgende vejledning der beskriver processen om udfyldelse og afsendelse af
uddannelsesplan. http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/FTU%20ansoeger%209%20kl.pdf
Vi håber med dette overblik at komme uklarheder til livs, men I er selvfølgelig altid velkomne til at
kontakte jeres vejleder på skolen for dialog og uddybende spørgsmål.
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