DET HANDLER
OM, AT DU:

n oplever en eller flere ungdomsuddannelser
og evt. uddannelsessteder.
n oplever de praktiske og teoretiske dele
i uddannelserne.

HAR DU STYR
PÅ, HVAD DU ER
TILMELDT?
Hvilken uddannelse og hvor er mødestedet?

n får et billede af, hvilke krav du vil blive mødt
med på uddannelserne.
n oplever studieforløbet og møder lærere og
elever i deres daglige miljø.
n gør dine egne erfaringer med lektier, metoder,
omgangsform, regler, skolemiljø m.m.
n får et kendskab til krav og muligheder for
senere uddannelse.
n får bedre mulighed for at træffe valg af
ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
n bliver motiveret til at vælge og gennemføre
en ungdomsuddannelse.

Hvad tid skal du møde?

I 8. KLASSE:
n I 8.klasse begynder du at forberede dig

til at vælge en ungdomsuddannelse efter
9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud
og besøge nogle ungdomsuddannelser.

Hvordan kommer du derhen - og hvem følges du med?

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt

op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt
over flere dage. Introkurserne er obligatoriske
for alle elever i 8. klasse.
n Uddannelsesvejlederen planlægger i fælles-

skab med ungdomsuddannelserne introkurserne.
Du skal ud og opleve mindst to uddannelser
– mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX).
n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke

dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser og derved hjælpe dig til at kunne
træffe et godt uddannelsesvalg.

Hvilke ting skal du medbringe?

I 9. KLASSE:

n I 9. klasse er der mulighed for at besøge

en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du har brug for det.
n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som

Hvem skal du ringe til, hvis du bliver syg?

oftest mellem 2-5 dage samme sted.
n Tal med din vejleder i god tid, hvis du over-

vejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

I 10. KLASSE:

n Som elev i 10. klasse er det obligatorisk

at deltage i mindst én uges brobygning på
en ungdomsuddannelse.
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