UU Vejledningen
Vesthimmerlands Kommune
Hvad er UU Vesthimmerland
UU Vesthimmerland er et vejledningscenter for alle unge mellem
15 og 25 år, som bor eller går i skole i Vesthimmerlands Kommune.
Elever i folkeskolen/ grundskolen vejledes på den enkelte skole og i tilknytning til
undervisningen.
Vejledningen tilrettelægges i et samarbejde mellem UU Vesthimmerlands vejledere, skolen,
eleven og elevens forældre.
UU Vejledningen i Vesthimmerlands kommune lovmæssige grundlag er:
Herved bekendtgøres lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse,
beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 12. september 2014, med de ændringer,
der følger af § 3 i lov nr. 1539 af 27. december 2014.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182102

UU Vesthimmerlands tilbud til elever i 7. – 10. klasse
Vejledningsindsatsen i grundskolen og frem til ungdomsuddannelserne skal bidrage til at alle
unge i kommune gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledning i 7. klasse
UU-opgaver i forhold til elever
 Kollektiv vejledning om uddannelsessystemets opbygning
UU-opgaver i forhold til skolen
 Bistå til tilrettelæggelse af Uddannelse og Job

Vejledning i 8. klasse
UU-opgaver i forhold til elever
 Kollektiv vejledning af alle elever, herunder
o Vejledning i 8. klasse, parathedsvurdering og uddannelsesplaner, herunder
eVejledning.dk og ug.dk
o Uddannelsessystemets opbygning
o Introduktion til Introkurser
o Evaluering af Introkurser
 Endelig vurdering af uddannelsesprarathed efter skolens indstilling
 Introduktion og tilmelding til Intro-kurser i 8. klasse samt specialintro for elever med
særlige behov
 Gruppevejledning og individuelle samtaler til elever, der er vurderet ´foreløbig ikke
uddannelsesparate´
 Bidrage med vejledningsfaglige aktiviteter til ´foreløbig ikke uddannelsesparate´
elevers uddannelsesplaner, som skolen indbyder til samarbejde om




Tilrettelæggelse af vejledningsfaglig praktik for ´foreløbig ikke uddannelsesparate´
elever
Udskrivning af praktikaftaler for parate elever, dog kun i særlige, enkelttilfælde, hvor
eleven/skolen selv finder praktikplads

UU-opgaver i forhold til skole
 Samarbejde med skolen og parathedsvurdering og revurdering af elever
 Vejledning og tilrettelæggelse af aktiviteter for ´foreløbig ikke uddannelsesparate´
elever i samarbejde med skolen
 Bistå i planlægning af Uddannelses og Job med skolen
 Løbende vurdering af elevers parathed i samarbejde med skolen.
 UU bistår i tilrettelæggelse af og deltagelse i uddannelsesaftener for forældre og elever
i samarbejde med skolen

Vejledning i 9. klasse
UU-opgaver i forhold til elever
 Kollektiv vejledning af alle elever, herunder
o Uddannelsessystemets opbygning
o Karrierelæringsprocesser
o Tilmeldingsprocedurer til ungdomsuddannelserne
o Evaluering af UU
 Individuelle samtaler og gruppevejledning til elever, der er vurderet ikke
uddannelsesparate
 Planlægning og afvikling af brobygningsforløb for ikke parate elever i 9. kl
 Tilrettelæggelse af aktiviteter til ikke parate elever i samarbejde med skolen, opfølgning
på handleplaner fra 8.kl
 Tilrettelæggelse af vejledningsfaglig praktik for ikke parate elever
 Orientere om tilbud og igangsættelse af mentor støtte for elever med behov herfor
 Opfølgning på manglende tillmeldinger op optagelse.dk af alle elever
UU-opgaver i forhold til skolen
 Samarbejde med skolen om endelig parathedsvurdering
 Vejledning og tilrettelæggelse af aktiviteter for ikke parate elever i samarbejde med
skolen
 Bistå i planlægningen af Uddannelse og Job i samarbejde med skolen
 Medvirke ved etablering af § 9 og § 33 – forløb for elever med særlige behov i henhold
til gældende aftale
 Løbende vurdering af elevernes parathed i samarbejde med skolen (faglige, personlige
og sociale kompetencer skal vurderes løbende)

Vejledning i 10. klasse
UU-opgaver i forhold til elever
 Opfølgning på uddannelsesplaner fra 9. klasse for elever, der forsætter i 10. klasse
 Individuelle samtaler og gruppevejledning til elever, der er vurderet ikke
uddannelsesparate
 Kollektiv vejledning af alle elever
o Vejledning i 10. klasse
o Uddannelsessystemets opbygning
o Tilmeldingsprocedurer
 Uddannelsesparathedsvurdering af alle elever i 10. klasse
 Hjælpe de ikke-uddannelsesparate med tilmeldinger på optagelse.dk
 Opfølgning af UPV i samarbejde med skolen







Samtale med elever, der ikke forsætter direkte på en ungdomsuddannelse
Orientering om tilbud og igangsættelse af mentorstøtte for elever med behov herfor
Opfølgning på tilmeldinger på optagelse.dk af alle elever
Udskrivning af praktikaftaler, hvor eleven/skolen finder det relevant for parate elever
(kun enkelttilfælde)
Løbende vurdering af elevernes parathed i samarbejde med skolen (faglige, personlige
og sociale kompetencer)

UU-opgaver i forhold til skolen
 Samarbejde med skolen om endelig parathedsvurdering af elever
 Bistå i tilrettelæggelse af aktiviteter i samarbejde med skolen, for elever der skønnes at
have behov for en særlig indsats udover de nævnte
 Bistå i planlægning af Uddannelse og Job i samarbejde med skolen

UU Vesthimmerlands tilbud til unge i specialklasser
UU Vesthimmerland tager udgangspunkt i vejledningsindsatsen der tilbydes elever i 7. til 10.
klasse, men har der udover supplerende tilbud til elever i specialklasser.
Supplerende UU opgaver i forhold til elever
 Længerevarende gruppe vejlednings forløb og individuelle vejledningsforløb
 Special introkurser
 Uddannelsesmesser for unge med særlige behov
 Uddannelsesafklarende praktikker
Supplerende UU opgaver i forhold til skolen
 Øget skole, hjem og UU samarbejde
 Øget netværksarbejde

UU Vesthimmerlands tilbud til unge uden for skolen
Unge mellem 15 og 25 år der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en uddannelse vil blive
kontaktet én til to gange om året af en UU-vejleder, som tilbyder vejledning om uddannelse.
De unge er selvfølgelig altid velkommen til selv at ringe og lave en aftale.
Tilbuddet kan f.eks. bruges af unge der:
 Lige er flyttet til området
 Er arbejdsløs
 Er i tvivl, om de har valgt den rigtige ungdomsuddannelse
 Har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder
 Har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende uddannelse
 Gerne vil starte på produktionsskole
UU opgaver i forhold til de unge
 Mentor
 ??
UU-vejlederne samarbejder med de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv
m.fl.

