
Uddannelsesvejledning 
 

Uddannelsesvejledning og undervisning i uddannelsesvalg. Erhvervs- og arbejdsmarkedsori-

entering. 

 

Formål: 

Formålet med uddannelsesvejledningen og undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmar-

kedsorientering på Sorø Fri Fagskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddan-

nelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.  

Undervisning i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag for at træffe et uddannelsesvalg 

og senere et erhvervsvalg. Eleven skal forstå, at valget træffes på grundlag af personlige forudsæt-

ninger og behov.  

Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forud-

sætninger og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.  

 

Indhold:  

På Sorø Fri Fagskole skal alle elever:  

• Arbejde med en personlig uddannelsesplan, som danner grundlag for individuelle samtaler 

eller gruppesamtaler med skolens vejleder.  

• Tilbydes 1 uge i brobygning. Ugen er obligatorisk for elever i 10. klasse.  

• Udarbejde en selvvalgt opgave i 10. klasse med udgangspunkt i brobygning og uddannelses-

plan.  

• Tilegne sig kendskab til arbejdsforhold gennem undervisningsforløb.  

• Undervises i jobsøgning.  

• Erhverve kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne.  

• Tilbydes besøg på relevante ungdomsuddannelser.  

• Tilbydes besøg på uddannelsesmesser og uddannelsescentre. 

• Undervises i informationssøgning om uddannelse og job. 

• Udarbejde en uddannelsesplan, der medsendes til en senere ungdomsuddannelse.  

• Vejledes i ansøgningsprocedure i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelse.  



 

Skole har en vejleder med ansvar for den overordnede tilrettelæggelse af uddannelsesvejledningen og 

undervisningen i de nævnte områder. Vejlederen har ansvar for gennemførelse af samtaler og vejled-

ning til udarbejdelse af uddannelsesplan sammen med eleven. Vejlederen har ansvar for information 

om aktiviteter m. v. i forhold til skolens ledelse, medarbejder, elever og forældre. 

 

Generelt for unge med særlige behov:  

Hvis den unge ikke har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, kontaktes elevens 

UU-center. Ofte foranstaltes der et møde med UU-vejleder, sagsbehandler, forældre og elevens kon-

taktlærer på skolen. 

 

Andre unge, hvor det klart fremgår, at skolegangen er utilstrækkelig:  

Den unges UU-center kontaktes. Ofte er der efterfølgende møder med eksempelvis sagsbehandler, 

UU-vejleder og elevens kontaktlærer. Vejlederen orienteres herom og kan i visse tilfælde deltage. 

 

Elever på linjen Job & Liv: Kontaktlærerne hjælper eleverne videre i samarbejde med UU-vejledere, 

sagsbehandlere og forældre. 
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