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Sammenhængende plan for vejledning i udskolingen – samarbejde mellem Køge grundskoler, Campus Køge og UUV Køge
Eksisterende aktiviteter

Eksisterende, under udvikling
8. kl.

7. kl.

Nye ideer/ønsker
9. kl.

10. kl.

Elevplaner
Udvikling: Skabe systemisk og visuel sammenhæng mellem Elevplaner i folkeskolen og Uddannelsesplaner i UUV

Åben skole – Iværksættermessen
Aktivitet: Eleverne indgår i en proces fra
idé til projekt og samarbejder undervejs
med virksomheder og kulturinstitutioner,
som hjælper eleverne med afdækning og
afprøvning af deres løsningsforslag.
Afsluttes med messe hvor produkterne
præsenteres.
Åben skole – Filmuge
Aktivitet: Eleverne samarbejder med
kulturinstitutioner og skaber film som
produkt. Ugen afsluttes med kåring og
filmaften med dommerpanel af eksterne
samarbejdspartnere.
Åben skole – Projektopgave
Aktivitet: Projektopgaven er en del af
elevernes afsluttende prøve i 9. klasse.
Der arbejdes med en undersøgende
problemstilling i samarbejde med
virksomheder og kulturinstitutioner.
Opgaven afsluttes med et produkt.
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Obligatorisk selvvalgt opgave
Aktivitet: Obligatorisk selvvalgt opgave OSO-opgaven er
en del af elevernes afsluttende prøve i 10. kl. og tager
afsæt i uddannelsesplanen og ønskede
ungdomsuddannelse. Gennem processen er eleverne i
kontakt med virksomheder og ungdomsuddannelser.
Virksomhedsbesøg på skoleskemaet
Ønske: Udvikle model for virksomhedsbesøg i samarbejde mellem skolerne og UUV, så alle kommunens klasser kommer ud og besøger et antal virksomheder i udskolingen.
Erhvervsskoledag på Campus Køge
Aktivitet: Eleverne besøger Campus
Køge sammen med deres lærere og får
en en-dags introduktion til
erhvervsuddannelsesområdet med
praktiske øvelser.
Campus+
Aktivitet: Fredag i Køge festuge kan 3000 elever prøve 100 forenings-, uddannelses- og
erhvervsaktiviteter i Køge midtby, arrangementet slutter af med en koncert på Køge Torv.
Hænderne fulde af EUD – udskolingslærere besøger Erhvervsuddannelser
Aktivitet: Vejledere og lærere i udskolingen besøger erhvervsuddannelser og får ’hands on’ indsigt i faglig og praktisk undervisning med henblik på viden om erhvervsuddannelser.
Skills Stafet på Campus Køge
Aktivitet: Optakt til DM i Skills. Eleverne
møder forskellige erhvervsuddannelser og
taler med elevrollemodeller.
Introduktionskurser
Ungdomsuddannelser

Frivillig brobygning
Ungdomsuddannelser

Obligatorisk brobygning Ungdomsuddannelser
Aktivitet: Eleverne skal mindst deltage i en uges
brobygning og max 5 uger.
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Aktivitet: To gange to dages forløb.
Eleverne vælger to forskellige uddannelser
og oplever uddannelsens faglige krav,
praktiske og teoretiske dele, samt møder
lærere og elever.

Aktivitet: Alle elever tilbydes
brobygning på ungdomsuddannelser i
4-5 dage, hvor de oplever
uddannelsesstedet, deltager i den
faglige undervisning og møder lærere
og elever.

ZBC-aktiviteter på skolerne
Aktiviteter: Flere typer aktiviteter, som uddannelsesvejleder aftaler og planlægger med skolen, kan afholdes både på ZBC og på skolerne.
Udvikling: Sikre at tilbuddet bliver brugt, da det både kan bruges i vejledningen, men også som undervisning i valgfag.
Forældremøde

Skole-/hjem samtaler

Aktivitet: Uddannelsesvejleder deltager på forældremøde og fortæller om årets gang i
forhold til vejledning i udskolingen, ungdomsuddannelser og
uddannelsesparathedsvurderingen.

Aktivitet: Lærere og uddannelsesvejleder deltager og
taler med elever og forældre om uddannelsesvalg
herunder uddannelsesparathedsvurderingen.

Undervisning i Uddannelse og job v. UUV Køge
Aktivitet: Uddannelsesvejleder varetager undervisningen i det timeløsefag Uddannelses og job, hvor uddannelsessystemet,
jobmuligheder og personlige kompetencer udforskes.
Kollektiv vejledning
Aktivitet: Introduktion til optagelse.dk, Uddannelsesguiden, eVejledning, ungdomsuddannelse og uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, studievalgsportfolio og processen frem mod
ansøgning til ungdomsuddannelse.
Individuel vejledning - ikke uddannelsesparate
Aktivitet: Samtaler og særlige forløb for ikke-uddannelsesparate elever.
Individuel vejledning
Ønske: Individuel vejledning til alle, da alle elever har brug for at udfordre deres uddannelsesønsker, hvis målsætningen om flere elever på EUD skal opfyldes. En uddannelsesparat elev kan
også være i tvivl om valg af uddannelsesretning.
Uddannelsesparathedsvurdering
Aktivitet: Elevernes uddannelsesparathed vurderes i forhold til den ungdomsuddannelse, de ønsker at tilmelde sig.
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UUV Køge: Filmprojekt
Aktivitet: Ikke-uddannelsesparate elever
producerer kortfilm. Fokus på at styrke
elevernes sociale, personlige og faglige
kompetencer. Eleverne modtager
sideløbende vejledning.
UUV Køge: Ung til Ung
Aktivitet: Elever og forældre møder
sammen og klassevis et panel af unge fra
ungdomsuddannelser, som fortæller om
deres uddannelse, valg og
fremtidsdrømme.
UUV Køge: Uddannelsesmesse Tjek på Fremtiden
Aktivitet: Uddannelsesmesse på Køge Handelsskole for elever og forældre.
UUV Køge: Efterskoleaften
Aktivitet: Infomøde om efterskoler og fri- og fagskoler for elever og forældre. Giver
indtryk og overblik over de ca. 250 efterskoler, som optakt til efterskolernes dag.
UUV Køge: Gå til stålet
Aktivitet: Vejledning og praktisk afprøvning af uddannelses- og jobmuligheder indenfor dansk industri. Elever og forældre møder også
rollemodeller. Indeholder opstartsmøde, praktik, uddannelsesbesøg og afslutningsmøde.
UUV Køge: Stille elever
Aktivitet: Pt. som pilotprojekt på én skole.
Gruppeforløb til formål at støtte og
udfordre ikke uddannelsesparate elever
med stille adfærd.
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Individuelle praktikker
Aktivitet: Branche- og erhvervspraktikker, samt individuelt tilrettelagte praktik- og skoleforløb. Samarbejde med Elevpraktik.dk, en side for elever og fagpersoner, hvor virksomheder har deres
egen profil med beskrivelse af, hvad de kan tilbyde og hvordan de vil kontaktes.

