Hjælp til dit barns valg af uddannelse efter 9.
klasse
Kære forældre til børn i 9. klasse
Inden længe står jeres barn over for at skulle vælge uddannelse efter 9. klasse. Du inviteres
derfor til at deltage i Børne- og Undervisningsministeriets webinarer, som er digitale oplæg, der
guider dig til, hvordan du bedst muligt kan støtte dit barn i uddannelsesvalget.
På oplæggene vil uddannelsesvejledere fra eVejledning fortælle om forskellige emner, der
tilsammen giver dig et godt fundament for at tale med dit barn om uddannelsesvalget i 9. klasse.
Hvis du allerede er tilmeldt, behøver du ikke tilmelde dig igen.

Deltag i digitale oplæg om valg af uddannelse:


Parat til at vælge? Hvilke ungdomsuddannelser findes der? (september 2021)



Parat til at vælge? Erhvervsuddannelse/eux (september/oktober 2021)



Parat til at vælge? Gymnasial uddannelse (oktober/november 2021)



Få styr på ansøgningen! (januar/februar 2022)

Klik på de enkelte titler ovenfor og læs mere om de forskellige oplæg. Du kan deltage i så
mange, du vil.
På opfordring gentager vi også online oplægget:
 Parat til at vælge? Sådan støtter du dit barn i uddannelsesvalget

Lad dig inspirere på UddannelsesGuiden
UddannelsesGuiden (ug.dk) er Børne- og Undervisningsministeriets vejledningsportal, hvor du
finder information om alle uddannelser i Danmark, herunder ungdomsuddannelserne.
I UddannelsesGuidens forældreunivers finder du materialer, der henvender sig direkte til dig, der
er forælder til en elev i 9. klasse.
Gennem en række artikler, videoer og podcasts kan du for eksempel få gode råd til, hvordan du
som forælder støtter dit barn i valg af ungdomsuddannelse.

Få individuel uddannelsesvejledning
Du og dit barn kan også få individuel vejledning om de forskellige uddannelsesmuligheder og 10.
klasse. eVejledning er personlig og individuel vejledning om uddannelse alle ugens dage.
Ring til eVejledning på tlf.: 70 22 22 07.
Eller chat med en vejleder hos eVejledning på ug.dk/evejledning.
eVejledning har åbent om dagen, om aftenen og i weekenden. Her sidder et team af professionelle
vejledere klar til at besvare jeres spørgsmål om uddannelse og vejlede om, hvordan dit barn søger
ungdomsuddannelse eller tilmelder sig 10. klasse. Både du og dit barn kan kontakte eVejledning
og få vejledning sammen eller hver for sig.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring i
Børne- og Undervisningsministeriet
evejledning@stil.dk

