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Uddannelsesvejledningen på Låsby skole afd. D-E varetages af Karin Pedersen, der er ansat i 
Ungecenteret i Skanderborg Kommune. 
 
 
Målet med uddannelsesvejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskole til 
ungdomsuddannelse/anden aktivitet, og at den enkelte elev i løbet af udskolingen bliver så 
uddannelsesparat som muligt og afklaret om de muligheder, der er for ungdomsuddannelse eller 
anden uddannelsesforberedende aktivitet.  
 
Uddannelsesvejledningen er differentieret og påbegyndes i det 8. skoleår. 
For elever i specialklasse/-skole planlægges individuelle vejledningsaktiviteter i tæt samarbejde med 
lærere/pædagoger på skolen – og med inddragelse af forældre og evt. andre relevante 
samarbejdspartnere. 
 
Uddannelsesparathed: 
 
På 8. årgang skal alle elever have en vurdering af deres uddannelsesparathed ud fra faglige, sociale 
og personlige kriterier. Hvis en elev har særligt gode praksisfaglige forudsætninger, kan disse indgå 
i vurderingen af de sociale og/eller personlige forudsætninger. 
Vurderingen af uddannelsesparatheden foretages i et samarbejde mellem skolen og 
uddannelsesvejlederen. Som udgangspunkt er elever i specialtilbud ikke uddannelsesparate i 8. 
skoleår, men målet er, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate, inden de forlader 
grundskolen efter 9. eller 10. klasse.  Uddannelsesparatheden vurderes løbende i 9. og evt. 10 
skoleår.  



 
I de tilfælde, hvor det ikke skønnes relevant at vurdere en elevs uddannelsesparathed, kan eleven 
fritages for uddannelsesparathedsvurderingen, men vil stadig blive tilbudt individuel vejledning. Det 
vil være aktuelt for elever, som ikke umiddelbart skønnes at kunne opfylde kriterierne for optagelse 
på en ordinær ungdomsuddannelse, men som måske er i målgruppe til STU eller i særlige tilfælde 
til FGU. 
 
Alle elever vil desuden få en uddannelsesplan (KUI-plan), hvor mål for videre uddannelse beskrives. 
Planen vil følge eleven, og det er uddannelsesvejlederens opgave at sikre, at planen løbende 
justeres, når der sker ændringer i den unges liv. 
 
I 9./10. kl. skal ALLE elever lave en ansøgning til næste skole-/uddannelses- eller aktivitetstilbud. 
Forældre skal underskrive ansøgningen på www.optagelse.dk inden den 1. marts, hvorefter 
ansøgningen automatisk sendes til elevens næste uddannelsessted. Hvis der skal en håndholdt 
indsats til, ender ansøgningen i Ungecentret, så vi i fællesskab kan arbejde videre. 
 
Individuelle vejledningsaktiviteter i 8.-10. skoleår: 
 
Der tages udgangspunkt i en individuel vejledningssamtale, hvis det giver mening for den unge. Her 
vurderes det, om den unge kan have gavn af forskellige, differentierede vejledningsaktiviteter. Der 
er fokus på, hvad den enkelte unge er klar til. Det kan være brobygning på ordinære 
ungdomsuddannelser, særlige forløb med lærer e.l. 
 
Der er desuden mulighed for individuelt tilrettelagte praktikforløb, hvis det vejledningsmæssigt 
vurderes, at en elev kan profitere af det og er klar til at prøve at stå på egne ben i en virksomhed.  
Det er uddannelsesvejlederen, der opretter en praktikformidling, som forældrene skal underskrive 
inden praktikstart af hensyn til forsikring af eleven. 
 
Jeg ser frem til samarbejdet med elever, forældre og personalet på skolen. I er meget velkomne til 
at kontakte mig for afklaring af spørgsmål på AULA eller på: 
 
Mobil: 21 83 49 36 
Karin.pedersen@skanderborg.dk 
 
Bedste hilsner 
Karin Pedersen 
 

http://www.optagelse.dk/

