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Vejledningsaktiviteter 

Koordineret fokus på karrierelæring og vejledningsaktiviteter i udskolingen 

7. klasse 

Hvornår Uddannelse og Job  

 

Obligatoriske indsatser i 
Uddannelsesvejledningen 

 

Koordineret tilvalg  

Understøttet af Skole og Klub og/eller 
Uddannelsesvejledningen 
 

Ekstra tilvalg  

Tiltag i markedet: 
Samarbejde mellem skole og 
Ungdomsuddannelser/Åben 
Skole samarbejdsparter. 

Hele året     RTS, ZBC: 
Oplevelsesdage 
RTS, RHS: 
Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

August     
September     
Oktober   Innovation og iværksætteri 

4 dages EUD-forløb. Eleverne 
møder erhvervsuddannelserne og 
erhvervsskolernes studiemiljø. 
Målet er, at eleverne lærer at 
arbejde med innovative processer 
og får en fornemmelse af nogle af 
de processer man skal overveje 
som iværksætter. 
 

 
November    

December    
Januar    

Februar     
Marts     
April     
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Maj Uddannelsesveje – EUD 
 Introduktion af 

Uddannelsesguiden 
 Arbejde med de forskellige 

ungdomsuddannelser: Indhold, 
kendetegn, opbygning m.m. 

 Fordele og ulemper ved 
EUD/GYM. Film om EUD 

 Udfylde studievalgsportfolioen på 
UnoUng 

 
Uddannelsesveje – GYM  

 Muligheder efter 9. klasse? 
 Videre arbejde med 

uddannelsesguiden 
 Arbejde med de forskellige 

ungdomsuddannelser: Indhold, 
kendetegn, opbygning m.m. 

 Udfylde studievalgsportfolioen på 
UnoUng 

 

 Unge i praksis  
Forløbet indeholder:  

 To dages praktik i en 
virksomhed 

 Brobygningsaktiviteter 
 Uddannelsesvejledning 

Deltagelse er på skolernes eget 
initiativ.  
 

 

Juni     
 

8. klasse 

Hvornår Uddannelse og Job -Det 

obligatoriske emne 
 

Obligatoriske indsatser i 
Uddannelsesvejledningen 

Koordineret tilvalg  

Understøttet af Skole og Klub og/eller 
Uddannelsesvejledningen 
 

Ekstra tilvalg  

Tiltag i markedet: 
Samarbejde mellem skole og 
Ungdomsuddannelser/Åben 
Skole samarbejdsparter. 

Hele året  Praktik – for- og efterbearbejdning:  
Forløbet indeholder bl.a.: 

 Formål med praktikken 

Individuelle praktikker 
 

 RTS, ZBC: 
Oplevelsesdage 
Vælg med hjertet 
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 Eksempler på den gode praktik – 
hvad kan man lære? 

 Brug af netværk 
 Gennemgang af det praktiske 

vedr. praktik 
 Opfølgning med korte 

fremlæggelser om de forskellige 
praktiksteder 

 Udvide kendskabet til forskellige 
jobs 

 Udfylde studievalgsportfolioen på 
unoung 

 

Individuel vejledning (Fra december 
og frem) for ikke-uddannelsesparate 
elever 

RTS, RHS: 
Besøgstrailer 
 
ZBC: Slagt en gris 

August Identitet og uddannelsesparathed 
Forløbet indeholder bl.a.: 
 Arbejde med elevens styrker og 

interesser 
 Hvad er 

uddannelsesparathedsvurderingen? 
 Arbejde med værktøj med fiktive 

unge, der skal 
uddannelsesparathedsvurderes 

 Foreløbig vurdering af egen UPV 
 Udfylde studievalgsportfolioen på 

UnoUng 
 

   

September  Forældremøde Skills   
Oktober   Webinar for udskolingslærere om 

uddannelsesparathedsvurderingen 
 

November  Uddannelsesparathedsvurdering 
(November og dernæst regelmæssigt) 

Uddannelsesmesse Fokus på 

Uddannelse 
Eleverne og deres lærere inviteres 
til lukket før-arrangement på 
messen 

 

December  Skole-/hjemsamtaler   
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Januar Introkursus – forberedelse og 

efterbehandling:  
Forløbet indeholder bl.a.: 
 Genopfriskning 

ungdomsuddannelser – valg af 4 
prioriteter 

 Forarbejde inden introkursus på to 
uddannelsessteder  

 Hvor skal eleverne hen? Hvad skal 
de holde øje med? Formålet med 
intro 

 Evaluering af dagene - hvilke 
erfaringer fik eleverne? 

 Refleksionsøvelser ud fra 
Karrierelæringsprincipper og 
videndeling 

 Udfylde studievalgsportfolioen på 
unoung 

 

  Control your 

money 
Åben skole forløb i 
samarbejde med 
Roskilde 
Katedralskole og 
Danske Bank. Fokus 
på unge og 
privatøkonomi 

Februar    
Marts  Introduktionskurser (Uge 9-14) Fremtidens talenter  

Tre forskellige EUD-forløb over tre 
dage: Bussiness-talent. Food-talent 
og Robot-talent 
Udvalgte unge med erhvervsfaglig 
talent får præsenteret og afprøvet 
fremtidens forskellige 
uddannelses- og 
erhvervsmuligheder. 
 
Bliv Uddannelsesparat: Kaptajn i 
eget liv – stå stærkere når du skal 
træffe valg. Turboforløb i 
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Ungdomsskolen for ikke-
uddannelsesparate elever 
 
Bliv Uddannelsesparat: Check-UP 
–Faglige turboforløb i 
Ungdomsskolen for ikke-
uddannelsesparate elever 

April      

Maj Dit job - din uddannelse 
Forløbet indeholder bl.a.: 

 Eleverne arbejder med og 
fremlægger om forskellige jobs. 
Hvilke krav til kompetencer og 
uddannelse er der i forskellige jobs? 
Hvilke værdier er der? Hvordan 
passer værdierne til elevens 
værdier? 

 Udfylde studievalgsportfolioen i 
unoung 

 

   

Juni     
 

9. klasse 

Hvornår Uddannelse og Job -Det 

obligatoriske emne 
 

Obligatoriske indsatser i 
Uddannelsesvejledningen 

 

Koordineret tilvalg  

Understøttet af Skole og Klub og/eller 
Uddannelsesvejledningen 
 

Ekstra tilvalg  

Tiltag i markedet: 
Samarbejde mellem skole og 
Ungdomsuddannelser/Åben 
Skole samarbejdsparter.  

Hele året   Individuel vejledning til ikke-
uddannelsesparate elever 
 
Individuelle praktikker 
 

 RTS, ZBC: 
Oplevelsesdage 
Vælg med hjertet 
RTS, RHS: 
Besøgstrailer 
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ZBC: Slagt en gris 
August     
September     
Oktober Iværksætteri/ansøgning til fritidsjob:  

Forløbet om iværksætteri indeholder bl.a.: 
 Eleverne gør sig erfaringer med 

innovation og iværksætteri 
gennem udvikling af et koncept 
eller produkt.  

 Opnå en viden om arbejdsformen 
og dens fordele/ulemper Udfylde 
studievalgsportfolioen på UnoUng 

 
Forløbet om ansøgning til fritidsjob 
indeholder: 

 Oplæg om ansøgninger og cv 
 Eleverne skriver en ansøgning til 

et fritidsjob 
 Fiktiv jobsamtale 
 Udfylde studievalgsportfolioen på 

UnoUng 
 

 Webinar for udskolingslærere om 
uddannelsesparathedsvurderingen 

 

November Det foranderlige arbejdsliv 
 Hvordan har samfundet udviklet 

sig, og hvilken betydning har det 
for jeres generation?   

 Udvide kendskab til forskellige 
typer af jobs gennem 
kategoriseringer 

 Panelebat om forskellige 
arbejdsformer 

 Udfylde studievalgsportfolioen i 
Unoung 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 
(November og dernæst regelmæssigt) 

Uddannelsesmesse Fokus på 
Uddannelse 
Eleverne og deres forældre/voksne 
inviteres til messe i fritiden 
 

Bliv uddannelsesparat: 

Brobygning for ikke-

uddannelsesparate og uafklarede 

elever 

 

December  Skole-/hjemsamtaler   Gruppevejledning 
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Forældremøde 

Målgruppen er 
elever i 9. klasse, der 
er i tvivl omkring 
deres valg af 
ungdomsuddannelse. 
Forløbet henvender 
sig både til de 
uddannelsesparate 
og ikke-
uddannelsesparate 
elever.  
Målet er at eleven 
lærer sig selv bedre 
at kende med 
henblik på at træffe 
et reflekteret valg af 
ungdomsuddannelse. 
Forløbet strækker sig 
over tre gange og 
afvikles i samarbejde 
med ungdomsskolen 

Januar Ansøgning til ungdomsuddannelse – og 
det gode valg 

 Redigere studievalgsportfolien 
samt udfylde optagelse.dk 

 Arbejde med det gode valg og 
beslutningskompetence 

 Bliv uddannelsesparat: 
Gruppevejledningsforløb 
Tre dages gruppevejledningsforløb 
for ikke-uddannelsesparate og 
uafklarede elever. Fokus på 
elevens styrker, interesser og 
kompetencer 

 

Februar     
Marts   Bliv Uddannelsesparat: Kaptajn i 

eget liv – stå stærkere når du skal 
træffe valg. Turboforløb i 
Ungdomsskolen for ikke-
uddannelsesparate elever 
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Bliv Uddannelsesparat: Check-UP 
–Faglige turboforløb i 
Ungdomsskolen for ikke-
uddannelsesparate elever 

April     

Maj     
Juni   Co-pilot (UngeGuiden) 

Understøttelse af en god overgang 
til ungdomsuddannelse for 
udvalgte unge 

 

 

10. klasse 

Hvornår Uddannelse og Job -Det 

obligatoriske emne 
 

Obligatoriske indsatser i 
Uddannelsesvejledningen 

 

Koordineret tilvalg  

Understøttet af Skole og Klub og/eller 
Uddannelsesvejledningen 
 

Ekstra tilvalg  

Tiltag i markedet: 
Samarbejde mellem skole og 
Ungdomsuddannelser/Åben 
Skole samarbejdsparter.  

Hele året     RTS, RHS: 
Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

August  Individuel vejledning til alle   
September     
Oktober  Brobygning for alle 

 
Individuelle praktikker 

  

November   Uddannelsesmesse Fokus på 
Uddannelse 
Eleverne og deres forældre/voksne 
inviteres til messe i fritiden 

 

December  Forældremøde   
Januar Kollektiv vejledning: 

Ansøgning til ungdomsuddannelse – og 
det gode valg 
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Februar   Bliv uddannelsesparat: 
Gruppevejledningsforløb 
Tre dages skræddersyet 
gruppevejledningsforløb for ikke-
uddannelsesparate unge. 
Fokus på forskellige 
erhvervsuddannelser og besøg på 
den forberedende 
grunduddannelse (FGU). 

 

Marts   Bliv Uddannelsesparat: Kaptajn i 
eget liv – stå stærkere når du skal 
træffe valg. Turboforløb i 
Ungdomsskolen for ikke-
uddannelsesparate elever 
 

Check-UP –Faglige turboforløb i 

Ungdomsskolen for ikke-

uddannelsesparate elever 

 

April     
Maj     
Juni   Co-pilot (UngeGuiden) 

Understøttelse af en god overgang 
til ungdomsuddannelse for 
udvalgte unge 

 

 

0. – 6. klasse 

Et inspirationskatalog til koordineret fokus på karrierelæring i hele skoleforløbet 

Hvornår Uddannelse og Job -Det obligatoriske emne 

 

Koordineret tilvalg  

Understøttet af Skole og Klub og/eller 
Uddannelsesvejledningen 
 

Ekstra tilvalg  

Tiltag i markedet: Samarbejde mellem skole og 
Ungdomsuddannelser/Åben Skole samarbejdsparter.  

0. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
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ZBC: Slagt en gris 
1. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 

ZBC: Slagt en gris 

2. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

3. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

4. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

5. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

6. kl.   RTS, RHS: Besøgstrailer 
ZBC: Slagt en gris 

 

 


