eVejledning

Special Vejledning
Det kan være, at du går i eller har gået
i specialklasse, specialskole eller i en
normalklasse med støtte; måske sent
diagnosticeret. Hvis du har et særligt
behov og har brug for vejledning med
henblik på at høre om særlige
uddannelsesmuligheder, kan du
kontakte specialvejlederne.

Alle fortjener de bedste muligheder

Der er særlige uddannelses- og
erhvervsmuligheder for dig med
særlige behov:
EGU (erhvervsgrunduddannelsen)
STU (særligt tilrettelagt ungomsuddannelse for unge med
særlige behov)

eVejledere med en bred erfaring
sidder klar til at svare på spørgsmål
og give vejledning, og de kan også
hjælpe dig med at få overblik og
ideer til uddannelsesvalg.
eVejledning foregår via mail,
telefon, chat og sms – dag, aften og
weekend. Vejledningen er anonym
og institutionsuafhængig.
eVejledningen har tilbud om
webinars og fælleschats om
aktuelle temaer til både dig og dine
forældre.
eVejledningen har også sin egen
Facebookside og Twitterprofil.
Se mere på www.evejledning.dk

KUU (kombineret ungdomsuddannelse)
Få mere at vide på UU-Gribskovs
hjemmeside.

Ungdommens uddannelsesvejledning

UU-Gribskov

Kontakt UU-Gribskov :
Uddannelsescentret
Ridebanevej 1
3200 Helsinge
Telefon: 7249 9170
Email: uu-gribskov@gribskov.dk
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 14.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

UU-Gribskovs hjemmeside:

Oktober 2015

eVejledning er et tilbud til alle. Her
har du og dine forældre let adgang
til vejledning om uddannelse og
beskæftigelse.

Hvad kan jeg blive?
Hvordan og hvornår?

www.uu-gribskov.dk
Eller scan koden:

Hvem kan hjælpe?

Uddannelses-

vejledning

Vejledning i grundskolen
Går du i skole i Gribskov kommune,
får du vejledning af din UU-vejleder.
Vejledningen foregår kollektivt i
klassen og er en vekselvirkning
mellem information, refleksion,
undervisning, introduktionskurser
og evt. brobygning på ungdomsuddannelserne.

Uddannelses-

parat

Vurderes du ikke uddannelsesparat i
8. og 9. klasse, tilbydes du individuel
og/eller gruppe vejledning.

Formålet med vejledningen i UUGribskov er at gøre dig i stand til
at træffe et velovervejet og
realistisk valg af uddannelsesforløb.
Vejledning, uddannelsesplan og
uddannelsesparathed er nøgleord
for den proces, der starter i 8.
klasse og for de fleste afsluttes
med en ansøgning til en
ungdomsuddannelse.
UU-Gribskov lægger stor vægt på
et godt samarbejde med dine
lærere og forældre, så du får den
vejledning, der skal sikre dig et
tilstrækkeligt grundlag for at træffe
realistiske beslutninger om valg af
uddannelse og erhverv – så du
kan gennemføre din valgte
ungdomsuddannelse med succes.

Vejledning i 10. klasse
I 10. klasse er der stort fokus på
vejledning og uddannelsesvalg.
Undervisning i uddannelse og job har
gennem hele året fokus på
uddannelsesplanen. Brobygning og
erhvervspraktik er sammen med
individuel vejledning vigtige
værktøjer i UU-Gribskov, så du er
godt klædt på til dit uddannelsesvalg.
Mentorer
Går du i 9. eller 10. klasse og har det
svært med overgangen fra
folkeskole til ungdomsuddannelse,
kan du få en overgangsmentor fra
UU-Gribskov.
Vejledning af 15-17 årige
Hvis du er under 18 år, har du pligt til
at være i uddannelse, beskæftigelse
eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Vores vejledningsindsats er med til at sikre, at du
opfylder din uddannelsespligt.
Hvis du ikke er i gang med en
uddannelse, inviterer vi dig til en
vejledningssamtale. Du er altid
velkommen til at kontakte os for at få
vejledning om dine uddannelsesmuligheder.

Vejledning af 18-24 årige
Er du mellem 18 og 24 år og har
ikke gennemført en ungdomsuddannelse, måske fordi du har
valgt forkert og ønsker at skifte
uddannelse, du har afbrudt din
uddannelse, været i udlandet, er
ledig og skal i gang med uddannelse
eller du har bare brug for at høre en
andens mening om dine planer, så
kan du få vejledning om dine
uddannelsesmuligheder og hjælp
med at udarbejde en realistisk
uddannelsesplan ved at henvende
dig til UU-Gribskov
På UU-Gribskovs hjemmeside
kan der hentes inspiration og
hjælp til:

Alle under 18 år bliver
parathedsvurderet i forhold til deres
uddannelsesvalg af deres lærere
og/eller uddannelsesvejleder.
Kravene til de faglige, personlige og
sociale forudsætninger vil være
forskellige alt efter om du ønsker at
begynde på en gymnasial- eller
erhvervsuddannelse.
Uddannelsesparathedsvurderingen
er et redskab, der skal sikre at din
vejleder og din skole giver dig den
hjælp og støtte, du har brug for i dit
valg af ungdomsuddannelse. Så du
vil opleve succes i dit
uddannelsesforløb.
Ønsker du at søge ind på en
ungdomsuddannelse, som du ikke
er vurderet uddannelsesparat til, har
du mulighed for at gå til en
optagelsesprøve. Dette foregår på
den ønskede uddannelsesinstitution.

- At finde den rigtige
ungdomsuddannelse
- Hvordan man søger ind på en
ungdomsuddannelse
Der er link til:
- Elever i 7.-10. klasse
- Forældre
- Lærere
- Vejledere
- Unge op til 25 år, der ikke går i
skole
Du kan også finde ud af hvem der
er din vejleder
UU-Gribskovs hjemmeside:
www.uu-gribskov.dk
Eller scan koden:

