
Tilkendegive ønske om uddannelsestype 

Efter uddannelsesparathedsvurderingen skal eleverne tilkendegive   

deres ønske.  Man ma  gerne ønske flere uddannelsestyper. 

• Erhvervsuddannelse/eux 

• 2-a rig hf-eksamen 

• 3-a rig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) 

•  

Hvis eleven ønsker en ungdomsuddannelse, som den unge ikke vur-

deres uddannelsesparat til, vil der blive lagt en plan for, hvordan eleven 

kan blive parat. Skolen og vejlederen laver en skole- og vejledningsind-

sats for at  støtte eleven til at blive parat til ønsket uddannelse ved af-

slutningen af 9. klasse.  

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces 

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces og en del af forberedel-

serne til valg af ungdomsuddannelse.  Derfor skal det ses om et værktøj 

til at finde de elever, der har brug for støtte til at na  deres ma l. Nogle 

elever vil have behov for meget støtte og andre kun ganske lidt. 

 

Mere information 

Forældremøder for alle om uddannelsesparathedsvurdering: 

I Ungeporten, Merkurvej 10, Rønne: 

Tirsdag den 25. oktober kl. 17.00-18.30  

Online:  
Onsdag den 2. november kl. 17.00-18.00– Link til skypemøde findes pa  
www.uub.dk 

Læs mere omkring uddannelsesparathedsvurdering pa  ug.dk fx i artik-
len Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. 

Spørg uddannelsesvejlederen pa  skolen.  

 

 

 

Uddannelses-

parathedsvurdering 

 i 8. klasse 

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse


I 8. klasse begynder forberedelserne til valg af ungdomsuddannelse efter 9. 

eller 10. klasse, herunder elevens uddannelsesparathed. Uddannelsespara-

thedsvurderingen er skolens og vejlederens vurdering af elevens forudsæt-

ninger for at starte pa  en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.  Vur-

deringen sker pa  baggrund af følgende forudsætninger: 

• De faglige 

• De personlige 

• De sociale 

• De praksisfaglige 

 

De faglige forudsætninger i 8. klasse 

Hhx, htx og stx: Gennemsnittet af standpunktskaraktererne skal være 

mindst 5. 

Hf og eud/eux: Gennemsnittet af standpunktskaraktererne skal være 

mindst 4. 

 

De personlige forudsætninger 

• Motivation for uddannelse og lyst til læring. 

• Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. 

• Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til undervisningen. 

• Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. 

• Parathed til det foresta ende valg af ungdomsuddannelse eller andet. 

 

De sociale forudsætninger 

• Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, 
overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. 

• Respekt, herunder at udvise forsta else for andre mennesker. 

• Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er for-

De praksisfaglige forudsætninger 

• Praktiske færdigheder og kreativitet. 

• Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang. 

• Værkstedsfærdigheder. 

• Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed. 

• Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis. 

De praksisfaglige forudsætninger kan ikke give anledning til ikke at vurdere 

en elev uddannelsesparat. 

 

Meddelelse om uddannelsesparathedsvurdering 

I 8. klasse foretages uddannelsesparathedsvurderingen to gange. 

Medio januar meddeler skolen resultatet af den første vurdering. Alle ele-

ver fa r en skriftlig meddelelse, hvor det vil fremga , hvilke typer ungdomsud-

dannelser eller andre aktiviteter, eleven vurderes parat til. Meddelelsen vil 

ogsa  indeholde en begrundelse for vurderingen.. 

Medio juni meddeler skolen resultatet af den anden vurdering. Elever, der 

er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale ud-

dannelser og erhvervsuddannelser vil fa  skriftlig meddelelse med begrun-

delse for vurderingen. 


