UU

Vesthimmerland
Ungdommens Uddannelsesvejledning

Arbejdet med Studievalgsportfolio
Herunder ses det afrapporteringsskema UVM har lavet, og som skal udfyldes og vedhæftes
uddannelsesplanen i www.optagelse.dk i forbindelse med ansøgning om optag på en
ungdomsuddannelse.
Studievalgsportfolio har gennem det sidste års tid været debatteret i samarbejdet mellem skoler og
UU, bla. på de augustmøder der afholdes på alle skoler i forbindelse med opstart af nyt skoleår.
Herunder ses skemaets 2 sider, som beskrevet af UVM. UU Vesthimmerlands oplæg til hvordan vi i
fællesskab hjælper elever med at få skemaet udfyldt er som følger:

Studievalgsportfolio - afrapporteringsskema
1. Hvad er du gladest for at arbejde med i skolen?
A) Hvad er mine styrker
B) Hvordan er min skoleindsats
C) Hvad motiveres jeg af i skolen og i fritiden
2. Nævn de tre vigtigste ting, du regner med at blive bedre til på din kommende uddannelse? (fx:
hvilke forventninger har du til den uddannelse, du skal i gang med fx faglige forventninger til de
enkelte fag, underviserer eller det sociale miljø og muligheder for personlig udvikling)
A)
B)
C)
3. Har du overvejet andre uddannelser end den/dem du har valgt? (Markér med kryds hvis du har
overvejet andre uddannelser)
EUX □ EUD □ STX □ HHX □ HTX □ HF □
4. Hvilke fordele og hvilke ulemper ser du i den/de uddannelser, som du markerede i spørgsmål
3?
Fordele: Ulemper:
5. I hvilke undervisnings- og vejledningsaktiviteter lærte du mest om erhvervsuddannelser og
gymnasiale uddannelser? Hvad lærte du? (fx: introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser,
virksomhedsbesøg, uddannelsesaften, erhvervs- praktik. Se flere eksempler i skemaet på s. 2)
6. Hvad har været afgørende for dit valg af ungdomsuddannelse? (fx: mulighed for fordybelse i
specifikke fag – angiv hvilke, mulighed for at arbejde i praktik, godt socialt miljø, tæt på bolig, gode
muligheder for efterfølgende job, bred uddannelse med mange muligheder for videreuddannelse)
7. Hvilke job- og karrieremuligheder kan du se på kortere og længere sigt efter din
ungdomsuddannelse?
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Felterne 1, 2,3, 4, 5, 6 og 7 udfyldes endeligt umiddelbart inden ansøgning i optagelse.dk. Der er
tale om et opsummerende tilbageblik på de aktiviteter, eleven har deltaget i via aktiviteter i
grundskolen i såvel UU aktiviteter som Job og uddannelse mv.

Introkurser til ungdomsuddannelser

UU

Brobygning til ungdomsuddannelser

UU

Uddannelsesaften/åbent hus

Skole

Virksomhedsbesøg

Skole

Erhvervspraktik

Skolen står for denne del, hvis det er en klassepraktik eller
forlagt undervisning. UU står for denne del for de elever hvor UU
initierer en praktikaftale.

Undervisning i uddannelse og job

Skole

Vejledning med en UU-vejleder eller e-vejleder

UU, hvis UU-vejledning

www.ug.dk og andre værktøjer

UU

Forløb og aktiviteter i den åbne skole fx samarbejde
med en virksomhed eller ungdomsuddannelse

Skole

Projektopgave i 9. klasse og/eller OSO i 10. klasse

Skole

Valgfag

Skole

Andet: Fx tværgående projekter, ”Uddannelse og
Job”, informationsmøder om ungdomsuddannelser.

Skole, UU, elev og forældre

Felterne i skemaet herover ”Hvad er det vigtigste, du lærte hvert sted?” udfyldes løbende efter de
forskellige aktiviteter er afviklet. Der er lavet aftale om, hvem af henholdsvis skole og UU, der har
ansvar for, at de bliver udfyldt.
UU Vesthimmerland har i 2018 lanceret en hjemmeside med inspiration til hvordan man kan
arbejde med Studievalgsportfolio. Hjemmesiden findes her:
http://studieportfolio.dk/
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