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Til eleverne!
For at påbegynde en ungdomsuddannelse skal du være parat til dette.
I samarbejde med dine lærere vurderer din UU-vejleder, om du er uddannelsesparat og kan tilmeldes en
ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen.

Du vil blive vurderet inden for følgende områder:

Dine faglige kompetencer
Generelt er det af stor betydning, at du behersker grundfagene dansk, matematik og engelsk.
I erhvervsuddannelserne er det forskelligt hvilke fag fra skolen, der er vigtige at være god til. Der krav om, at
du skal have mindst 2.0 i dansk og matematik til afgangsprøverne (de obligatoriske prøver i henholdsvis
dansk og matematik), for at kunne få lov til at starte på en erhvervsuddannelse.
Vælger du en gymnasial uddannelse, skal du have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk/fransk) i 3
år. Du skal gå til afgangsprøve i alle prøvefag.

Dine sociale kompetencer
Du skal kunne samarbejde, være åben og selvkritisk.
De sociale rammer er vigtige på ungdomsuddannelserne, derfor lægges der vægt på, om du er i stand til at
fungere sammen med andre, være lyttende, tage initiativer og have forståelse for andres forhold.

Dine personlige kompetencer
Når du skal i gang med en ungdomsuddannelse er mødestabilitet, motivation, selvstændighed, ansvarlighed
og valgparathed vigtige forhold, der betyder meget på uddannelserne.
Hvis du vælger en gymnasial ungdomsuddannelse, skal du være glad for at gå i skole og kunne lide at lave
lektier samt store skriftlige opgaver. Dine karakterer i grundskolen skal afspejle din lyst til at lære og deltage
i en læringsproces.

www.uu-sonderborg.dk

Tlf.: 8872 4424

uu@sonderborg.dk

Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg
Sønderborg d. 13/10 2014

Til forældrene!
For at påbegynde en ungdomsuddannelse skal jeres barn være parat til dette.
I samarbejde med lærerne i grundskolen vurderer UU-vejlederen, om jeres barn er uddannelses-parat og kan
tilmeldes en ungdomsuddannelse, når han/hun forlader grundskolen. Vurderingen har været foretaget
løbende, og hvis der undervejs har været tvivl, er det naturligvis blevet drøftet med eleven. I denne drøftelse
er alternativer blevet vendt, samt hvad der i givet fald skulle rettes op på, for at den unge kunne blive parat.
Den endelige vurdering vil ligge klar senest 31. januar 2015.
Eleverne bliver (og er blevet) vurderet inden for følgende områder:
Faglige kompetencer
Generelt er det af stor betydning at grundfagene fra skolen - dansk, matematik og engelsk beherskes.
I forhold til erhvervsuddannelserne er det forskelligt fra uddannelse til uddannelse hvilke fag fra
grundskolen, det er vigtigt at være god til. Der er dog krav om, at eleven skal have mindst 2.0 i dansk og
matematik til afgangsprøverne (de obligatoriske prøver i henholdsvis dansk og matematik), for at kunne
starte på en erhvervsuddannelse.
Ønsker den unge at påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse, skal den unge have modtaget
undervisning i 2. fremmesprog (tysk/fransk) i 3 år.
Man skal have gode karakterer, og man skal gå til afgangsprøve i alle prøvefag.

Sociale og personlige kompetencer
De sociale sammenhænge er vigtige på ungdomsuddannelserne, derfor lægges der vægt på, om den unge er i
stand til at fungere sammen med andre, være lyttende, tage initiativer og have forståelse for andres forhold.
Den unge skal kunne samarbejde, være åben og selvkritisk. Derudover lægges der vægt på: er mødestabilitet,
motivation, selvstændighed, ansvarlighed og valgparathed.

Særlige forhold
Hvis en ung vælger en gymnasial uddannelse, er det nødvendigt med lyst til det boglige område - lektier og
skriftlige opgaver. Skriftlighed og kommunikation er centrale elementer i disse uddannelser.
I erhvervsuddannelserne lægges der blandt andet stor vægt på selvstændighed, fremmøde og præcision.

Forældreansvar
Når en elev er vurderet uddannelsesparat, er det forældrenes ansvar at eleven bliver tilmeldt
ungdomsuddannelse eller 10. klasse (herunder også privatskoler og efterskoler). Tilmeldingen foregår på
www.optagelse.dk . Der bruges NEMID som underskrift. UU Sønderborg vil løbende orientere om
proceduren på skolens Intranet, samt orientere eleverne om tilmeldingsproceduren i den kollektive
vejledning. Tilmeldingsfristen er 1. marts 2015.
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