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Uddannelsesvejledningen i specialklasserne på Mølleskolen varetages af Birgit Petersen, som 
er ansat i UU-OS, Ungdommens Uddannelsesvejledning for Odder og Skanderborg kommuner. 
 
Målet med uddannelsesvejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskole til 
ungdomsuddannelse/anden aktivitet, og at den enkelte elev i løbet af udskolingen bliver så 
uddannelsesparat som muligt og afklaret om de muligheder, der er for ungdomsuddannelse 
eller anden uddannelsesforberedende aktivitet.  
 
Uddannelsesvejledningen er differentieret og påbegyndes i det 8. skoleår. 
For elever i specialklasse/-skole planlægges individuelle vejledningsaktiviteter i tæt 
samarbejde med lærere/pædagoger på skolen – og med inddragelse af forældre og evt. andre 
relevante samarbejdspartnere. 
 
Uddannelsesparathed: 
 
På 8. årgang skal alle elever have en vurdering af deres uddannelsesparathed ud fra faglige, 
sociale og personlige kriterier. Hvis en elev har særligt gode praksisfaglige forudsætninger, 
kan disse indgå i vurderingen af de sociale og/eller personlige forudsætninger. 
Vurderingen af uddannelsesparatheden foretages i et samarbejde mellem skolen og UU-
vejlederen. Som udgangspunkt er elever i specialtilbud ikke uddannelsesparate i 8. skoleår, 
men målet er, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate, inden de forlader 
grundskolen efter 9. eller 10. klasse.  Uddannelsesparatheden vurderes løbende i 9. og evt. 10 
skoleår.  
I de tilfælde, hvor det ikke skønnes relevant at vurdere en elevs uddannelsesparathed, kan 
eleven fritages for uddannelsesparathedsvurderingen, men vil stadig blive tilbudt individuel 
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vejledning. Det vil være aktuelt for elever, som ikke umiddelbart skønnes at kunne opfylde 
kriterierne for optagelse på en ordinær ungdomsuddannelse. 
Forældrene inddrages selvfølgelig i hele processen omkring uddannelsesparathed. 
 
Vejledningsplan og uddannelsesplan: 
 
UU-vejleder tilbyder løbende individuelle- og/eller gruppesamtaler med eleverne. 
Skolens og UU´s indsats i forhold til at hjælpe den enkelte elev med at blive uddannelsesparat 
skrives ind i en vejledningsplan, som UU-vejlederen opretter i 8. klasse.  
 
Vejledningsplanen er en form for en studievalgsportfolio over relevante 
vejledningsaktiviteter. 
 
Planen revideres løbende, og forældrene har adgang til den på www.minuddannelse.net. 
I 9./10. kl. udarbejdes en uddannelsesplan, som forældre skal underskrive på 
www.optagelse.dk inden den 1. marts. Uddannelsesplanen sendes til elevens næste 
uddannelsessted.  
 
Individuelle vejledningsaktiviteter i 8.-10. skoleår: 
 
Der tages altid udgangspunkt i en individuel vejledningssamtale. Her vurderes det, om den 
unge kan have gavn af forskellige, differentierede vejledningsaktiviteter. Der er fokus på, hvad 
den enkelte unge er klar til. Det kan være brobygning på ordinære ungdomsuddannelser, 
særlige forløb med lærer e.l. 
 
Der er desuden mulighed for individuelt tilrettelagte praktikforløb, hvis det 
vejledningsmæssigt vurderes, at en elev kan profitere af det og er klar til at prøve at stå på 
egne ben i en virksomhed. Praktik kan afvikles som en samlet periode (1 eller 2 uger) eller 1 
dag om ugen over en længere periode. 
Det er UU, der opretter en praktikformidling, som forældrene skal underskrive inden 
praktikstart af hensyn til forsikring af eleven. 
 
UU har aftale med Skanderborg Hørning Produktionsskole om både klasse – og individuel 
praktik 
 
 
eVejledningen: 
”Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling” har oprettet et virtuelt vejledningstilbud, 
”eVejledningen”. eVejledningen varetages af uddannede vejledere, som elever og forældre kan 
komme i kontakt med via telefon, mail, sms og chat både om dagen, aftenen og i weekender. 
eVejledningen findes på www.ug.dk/evejledning. 
 
For yderligere information henvises til forældrelink på www.ug.dk under 
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/tilforaeldre eller til UU`s 
hjemmeside på www.uu-os.dk. 
 

http://www.optagelse.dk/
http://www.ug.dk/evejledning
http://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse/tilforaeldre


 

  side 3 

 


