Vejledningens lovmæssige forankring
Vejledningen er forankret i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 873
af 07/07/2010 og bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser i ungdomsuddannelserne nr. 875 af
07/07/2010. Vejledningen på Risskov Efterskole tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse nr. 874 af 07/07/2010.
Målene for vejledningen er her i kort omskrivning:
At eleven vælger uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.
At vejledningen skal målrettes elever som har vanskeligst ved at træffe et valg.
At vejledningen skal bidrage til at mindske frafald og omvalg, og at elev fuldfører med størst muligt fagligt og
personligt udbytte.
At eleven selv kan søge informationer om uddannelser m.m.
Der er endvidere i den nye vejledningslov fastsat, at unge 15 – 17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod uddannelse.
Vejledningen i 9. klasse
Vejledningen er forankret i Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 873
af 07/07/2010 og Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser i ungdomsuddannelserne nr. 875 af
07/07/2010. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger og differentieres via individuelle samtaler med alle elever i skoleopstarten, således at det videre vejledningsforløb kan tilrettelægges for
den enkelte elev. I vejledningen introduceres eleverne til brugen af e - vejledningen og brugen af www.uddannelsesguiden.dk. Eleven undersøger mulighederne for ungdomsuddannelser og afklares gennem vejledningssamtaler om sit kommende valg af ungdomsuddannelse. Der tilbydes mulighed for brobygningsforløb til elever, som
har særlig behov for hjælp til afklaring. Vejledningen foretages i samarbejde med elevens forældre, som løbende
orienteres om skolens vejledningsforløb og tiltag. Faglærere og vejleder foretager i slutningen af februar uddannelsesparathedsvurdering af de elever, der søger ungdomsuddannelse. Eleverne arbejder målrettet med udarbejdelse af uddannelsesplanen, som skal følge eleven til den kommende uddannelsesinstitution. Eleven udarbejder
tilmelding til ungdomsuddannelse eller 10. klasse inden 1. marts og skolen er ansvarlig for afsendelse af tilmeldingen til uddannelsesinstitutionen eller til UU for de ikke uddannelsesparates vedkommende.
Vejledningen i 10. klasse
Vejledningen i 10. klasse skal omfatte en uges brobygningsforløb, hvor eleven skal vælge mindst 2 dage på en
erhvervsrettet ungdomsuddannelse enten i form af en erhvervsrettet gymnasial uddannelse (HHX eller HTX) eller
et grundforløb på en erhvervsuddannelse (EUD). De øvrige 3 dage kan vælges på alment gymnasiale uddannelser
(STX eller HF). Dog kan disse tre dag også anvendes til ulønnet praktik, som har et uddannelsesrettet perspektiv.
I 10. klasse arbejdes der endvidere løbende med elevens uddannelsesplan, og den medsendes tilmeldingen til
ungdomsuddannelse i marts måned. Ved tilmeldingen til ungdomsuddannelse skal skolen vurdere elevens uddannelsesparathed, og hvis skolen vurderer, at eleven ikke er parat, vil elevens lokale UU – centre blive inddraget
i en vurdering af, om eleven kan vurderes parat med støtte, og hvad den støtte skal være. Hvis UU centret ikke
vurderer eleven parat, kan forældre forlange, at den ønskede uddannelsesinstitution vurderer elevens parathed,
og deres afgørelse er så gældende. Ved evt. ophør af skoleåret på Risskov Efterskole har vi pligt til at oplyse om
udmeldelsen til elevens lokale UU – center, som så overtager vejledningen af eleven.
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Hvordan foregår vejledningen på Risskov Efterskole?
Efteråret
Allerede ved opstarten i første uge vil der være kollektiv vejledning om de enkelte ungdomsuddannelse, og der
skal vælges brobygningsforløb. Derefter vil der være en individuel vejledningssamtale med alle elever om ønsker
og mål for henholdsvis 9. og 10. klasse og om ønsker og mål for kommende ungdomsuddannelse. Op til brobygningen vil der være kollektiv vejledning igen og der vil blive arbejdet med forventningerne til brobygningen. Ved
forældrecafeen i november måned vil der være mulighed for at tale med vejlederen. Brobygning finder sted enten
i uge 45 eller 46 for alle elever i 10. klasse og for de elever i 9. klasse, der deltager i brobygning. Umiddelbart
herefter vil der være kollektiv evaluering af brobygningsforløbene. Forældrebrev om vigtigheden af at forældrene
er medspiller i elevens uddannelsesvalg hjemsendes.
Foråret
Opfordring til, at eleverne deltager i åbent hus arrangementer lokalt på deres kommende uddannelsesinstitution.
Forældrekontakt for de elever som er i tvivl om uddannelsesvalg.
Specifikt for 10. klasse elever
Individuelle samtaler med opsamling af brobygningen og afklaring i forhold til valg af emne til OSO opgaven.
Uge 1 Opstart af Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Uge 4 OSO skrivning, hvor dansklærerne er undervisere.
Generelt for alle elever
I januar tager faglærerne stilling til uddannelsesparathed for alle elever, og der bliver givet besked til elever og
forældrene om dette.
I februar: Udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse. Tilmeldingerne underskrives af
forældrene og disse indsendes senest den 1. marts for de elever, som ikke er uddannelsesparate, og 15 marts for
de øvrige. Herefter vil der blive kontakt til elevens lokale UU centre mht. parathedsvurdering for de elever, hvor
det er aktuelt. April, maj, juni måned vil være til rådighed til omvalg, ændringer og afklaringer af parathed.

Hilsen vejlederne
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