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Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med elevernes overgang til 

ungdomsuddannelserne. Jimmy Thorius, uddannelsesvejleder, Alice Bach Andersen, skoleleder, og 

Rikke Holst Vigilius, pædagogisk leder, har i fællesskab beskrevet og evalueret skolens arbejde 

med elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.   

1) Opfølgning på mål fra sidste omgang af selvevaluering (marts/april 2018): 

Målsætning 1: Iværksætte spørgeskemaundersøgelse til alle afgangselever i skoleåret 2018/2019, 

hvor vi spørger ind til deres vurdering af uddannelsesvejledningen.  

Opfølgning: I april 2019 gennemførte 92 elever på 9. årgang en spørgeskemaundersøgelse, hvor de 

vurderede skolens samlede uddannelsesvejledning, dvs. både den kollektive vejledning med UU-

vejlederen og vejledningen i den daglige undervisning. Succeskriteriet var, at eleverne følte sig 

tilstrækkeligt klædt på til at træffe deres uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.  

86% af eleverne fik svar på deres vigtigste spørgsmål via den kollektive vejledning med UU-

vejlederen, 64 % mente, at de i den daglige undervisning havde brugt tid på at tale om uddannelses- 

og karrierevalg. 79% angav, at de havde haft nemt ved at finde den nødvendige information på egen 

hånd – og 82 % havde brugt tid på at læse om de forskellige ungdomsuddannelser.  

Alt i alt svarede 85 % af eleverne, at de alt i alt har følt sig informeret nok til at træffe valget af 

ungdomsuddannelse.  

Vi bider særligt mærke i, at 45% af eleverne svarede, at de havde ændret deres valg af 

ungdomsuddannelse efter den samlede uddannelsesvejledning, som de modtog i løbet af 8. og 9. 

klasse. Det er måske grunden til, at vi ser, at de unges uddannelsesvalg ændrer sig lidt på skolen. 

På baggrund af undersøgelsen konkluderer skolen, at den samlede uddannelsesvejledning (den 

kollektive vejledning og lærernes opfølgning) fungerer tilfredsstillende på Helsinge Realskole.  

Målsætning 2: Uddannelsesvejlederen deltager på pædagogiske møder i april 2018 for at inspirere 

lærerne i indskolingen og mellemtrinnet til arbejdet med ”uddannelse og job” i det tidlige 

skoleforløb. 

Opfølgning: Uddannelsesvejlederen blev forhindret. I stedet arbejdede lærerne årgangsvist og 

inspirerede hinanden til, hvordan de kunne arbejde med ”uddannelse og job”. Et konkret eksempel 

herpå er, at en årgang systematisk har arbejdet med at invitere forældre til at komme og fortælle 

eleverne om, hvad de laver på deres arbejde.   
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2) Skolens uddannelsesvejledning: 

Skolens uddannelsesvejledning varetages dels af klasselærerne, dels af vejledere fra Gribskov 

Kommune, der er på skolen i nogle dage hver uge for at yde kollektiv vejledning samt tilbyde 

vejledning til de ikke-uddannelsesparate.  

Uddannelsesvejledningen er en del af undervisningen i emnet ”uddannelse og job”, der er et 

obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. ”Uddannelse og job” skal udfordre 

eleverne på deres uddannelsesvalg, og de skal opnå et generelt samfundskendskab og en forståelse 

for arbejdsmarkedet. Uddannelse og job skal også sikre eleverne en viden om 

ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. 

Eleverne skal i emnet ”uddannelse og job” opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af 

egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om 

uddannelses- og erhvervsmuligheder. 

På Helsinge Realskole ser undervisningen i ”uddannelse og job” sådan ud:  

7. klasse: 

I slutningen af 7. klasse får eleverne en kort gennemgang af, hvad uddannelsesvejlederne kan 

hjælpe med, og ungdomsuddannelserne samt uddannelsessystemet præsenteres.  

8. klasse: 

I 8. klasse er undervisningen i ”uddannelse og job” delt i tre blokke:  

1) Grundig gennemgang af uddannelsessystemet og information om de enkelte 

ungdomsuddannelser, hhv. de erhvervsrettede og de gymnasiale.  Eleverne påbegynder deres 

studievalgsportfolie og bliver introduceret til www.ug.dk og e-vejledning, hvor de øver sig i at søge 

information.  

2) Information om introdagene i 8. klasse, hvor eleverne i løbet af fire dage besøger fire forskellige 

ungdomsuddannelser.  

3) Skills-dage på erhvervsskolen, hvor eleverne bliver introduceret til erhvervsskolen. Her indgår 

deltagelse i Skills-Stafetten, hvor eleverne dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk 
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håndelag. Det er en konkurrence, der afholdes i hele Danmark for at vække elevernes interesse for 

erhvervsuddannelser. 

 4) Information om praktik i 9. kl. og hjælp til, hvordan man laver en ansøgning.   

9. klasse: 

I 9. klasse er undervisningen i ”uddannelse og job” delt i to blokke:  

1) I starten af skoleåret er uddannelsesvejlederne med inde over praktik-planerne. Er der nu styr på 

alt? Hjælp til dem, der måtte have behov herfor.  

 2) Gennemgang af www.optagelse.dk. Gennemgang af optagelsesprocedure. Hjælp til hvordan man 

laver et ”grundlag”. Vejlederen hjælper de ikke-uddannelsesparate elever med at få sendt deres 

ansøgning.   

Uddannelsesvejlederens individuelle vejledning 

Uddannelsesvejlederen må kun bruge individuel vejledningstid på de elever, der ikke er blevet 

erklæret uddannelsesparate i midten af 8. klasse. Det betyder, at de elever, der forventes at være 

uddannelsesparate, ikke får mulighed for at få individuelle samtaler med vejlederen, og at de, i 

samarbejde med forældrene, selv skal stå for at udfylde og sende ansøgningen til 

ungdomsuddannelsen via optagelse.dk. Der er fortsat mulighed for at hente hjælp på e-vejledning 

hertil.    

3) Overgang til ungdomsuddannelser  

Det går godt med at få afgangseleverne fra Helsinge Realskole i gang med en ungdomsuddannelse 

efter 9. årgang. De nyeste tal fra den nuværende 9. årgang (marts 2020) ser sådan ud: 
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Oversigten viser, at 87 % afgangseleverne fra 9. årgang påbegynder en ungdomsuddannelse 

umiddelbart efter 9. klasse, mens 13 % fortsætter i en 10. klasse. 

76 % fortsætter på en gymnasial uddannelse som STX, HF, HHX eller HT, mens 10 %  fortsætter 

på EUX-uddannelser, som er en kombination af en erhvervsrettet uddannelse og HF. Det er en ny 

tendens. 

4) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med af uddannelsesvejledningen 

Evalueringstidspunkt: Februar/marts 2020 

Resultat af evaluering: Skolen vurderer, at uddannelsesvejledningen fungerer godt, da: 

1) Vores elever kommer godt videre på en ungdomsuddannelse. For nuværende 9. årgang gælder 

det 87 %, mens de resterende 13 % fortsætter i 10. klasse 

2) Et større antal elever søger EUX-uddannelser i forhold til tidligere år. Det tyder på, at eleverne 

har fået større indblik i de mange muligheder, der er, og at de dermed forhåbentlig har truffet det 

rigtige valg for dem.  

Gennem arbejdet med dette kapitel er vi blevet opmærksomme på en indsats, som skolen gerne vil 

iværksætte for at udvikle arbejdet med uddannelsesvejledningen yderligere: 

Målsætning 1: Én gang om året vil skolen arrangere et info-møde med uddannelsesvejlederne og 

udskolingslærerne.  

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024 

 

 

 


