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klasseselever i dette
skoleår er de tørste
til at bruge studie
valgsportfolien.

Nyt værktøj skal vise, om
unge er uddannelsesparate
I forbindelse med den politiske ved
tagelse af den nye gymnasiereform
vedtoges også en ny proces omkring
uddannelsesparathedsvurdering
(UPV). Et nyt værktøj blev i den for
bindelse lanceret- nemlig en Stu
dievalgsportfolio. Det betyder, at al
le elever i 8. klasse fra og med skole
året 2017-18 skal i gang med at bru
ge studievalgsportfolien.
Arbejdet med den personlige
studievalgsportfolio er et led i
en læreproces, der skal give
den enkelte elev kompeten
cer til at foretage et infor
meret valg af ungdoms
uddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse. Pro
cessen skal ses i sam
menhæng med bl.a.
uddannelsesparat
hedsvurderingen,
som eleverne får for
første gang i 8. klasse. Arbejdet
med

studievalgsportfolien skal under
støtte dialogen mellem eleven og
elevens forældre, kammerater, læ
rer og vejleder om de overvejelser
og refleksioner, der sker gennem
forskellige undervisnings- og vej
ledningsaktiviteter gennem 8. til 10.
klasse.
Elever, der går i 8. klasse i skoleå
ret 2017-18, er de første elever, som
skal bruge studievalgsportfolien, og
derfor er det selvfølgelig interessant
for forældre at følge dette nye tiltag.
Som nævnt er målet med arbejdet
at støtte den enkelte elev i at få læ
ringserfaringer, der hjælper med at
sikre, at han/hun vælger ungdoms
uddannelse på et reflekteret grund
lag. Der kan arbejdes med aktivite
ter, der understøtter formålet om, at
den unge udvikler kompetencer til
at vælge sin uddannelsesvej, bl.a.:
• Lærer at opdage sine mulighe
der
• Lærer at samle og ordne sin vi
den og erfaring om uddannelse og
job
• Lærer at forholde sig til,
hvad der er vigtigt for netop
ham/hende
• Lærer at reflektere over si
ne kompetencer og potentialer
I 8. 9. og evt. 10. klasse bliver ele
verne således præsenteret for en
række aktiviteter, som kan

hjælpe med viden og erfaring om
uddannelses- og jobmulighederne
efter grundskolen. Det er bl.a. intro
duktionskurser i 8. klasse, kollektiv
vejledning, undervisning i emnet
"Uddannelse og job" og andre akti
viteter, som giver indsigt i de mange
uddannelser og indsigt i elevens eg
ne faglige, personlige og sociale
kompetencer. Den viden og de erfa
ringer, som du får gennem disse ak
tiviteter, er det, der skal samles og
nedskrives i en studievalgsportfolio.
Det er forskelligt fra kommune til
kommune og fra skole til skole, præ
cist hvordan der arbejdes med port
folien, men det sker typisk i samar
bejde mellem UU og grundskolen.
Man kan forstille sig f.eks. at arbej
de med aktiviteter som:
• Kollektiv vejledning
• Individuel vejledning
• Intro-forløb
• Brobygning
• Praktik
• Virksomhedsbesøg
• Uddannelsesaftner
• Uddannelse og job
• Skole undervisning, projektop
gaver, valgfag
Når den enkelte elev efter 9. klasse
og evt. 10. klasse ansøger om optag
på en ungdomsuddannelse, skal
studievalgsportfolien vedhæftes ud
dannelsesplanen og sendes med.

Det er elev og forælder, der har an
svaret for at sende ansøgningen og
sørge for, at portfolien er vedhæftet.
For ikke-uddannelsesparate sikrer
UU, at ansøgningen er korrekt ud
fyldt og afsendt.
Dermed bliver den et bindeled
mellem grundskole og ungdomsud
dannelse. Den bliver således et ud
gangspunkt for valg af fagretning på
erhvervsuddannelserne - eller studi
eretning på de gymnasiale uddan
nelser - og danner grundlag for den
obligatoriske evaluerings-samtale i +
det gymnasiale grundforløb og i
grundforløbets første del af er
hvervsuddannelserne.
Der er ikke regler for, hvor meget
der skal skrives i en portfolio, og stu
dievalgsportfolien har ingen indfly
delse på, om den unge bliver optaget
der, hvor den søger ind.
Sammen med lanceringen af det
nye værktøj, har Styrelsen for It og
Læring (STIL) lanceret dialogværk
tøjet "Sådan arbejder du med din
studievalgsportfolio". Dette findes
påwww.ug.dk, og giver overblik
over og inspiration til arbejdet. Her
er der også mere information at
hente.
Venlig hilsen
UlfJammerbugt
& UUVesthimmerland
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Vejleder TANJA SJÆLIAND NET·
TEBERG svarer sammen med
vejleder VITA SCHOU på spØrgs
mål fra Studievalg Nordjyllands
område.

---

�

Faglig koordinator KRISTIAN
MUNK, UU Jammerbugt, svarer
sammen med faglig koordina
tor PETER RASMUSSEN, UU
Vesthimmerland, på spørgsmål
om ungdomsuddannelser.
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BREVKASSE - SPØRG OM UDDANNELSE

■ Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, om du kan
komme ind, hvilken slags arbejde man kan få - eller andet om ud
dannelse, så spørg StudievalgNordjylland eller UU·Jammerbugt/
UU Vesthimmerland. Stil dit spørgsmål til:
■ StudievalgNordjylland (www.studievalg.dk/nordjylland), som
er et åbent vejledningscenter i Aalborg. Vi vejleder om valg_af vid
eregående uddannelse, og erhverv, herunder også adgangskrav
og optagelsesregler, efter- og videreuddannelse, faglig supplering
og Økonomi (SU og SVU).
■ UU-Jammerbugt/UU Vesthimmerland vejleder unge i Jammer
bugt og Vesthimmerland kommuner om ungdomsuddannelser.
Find det lokale UU-center på www.ug.dk.
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