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Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der 

som minimum skal indgå i den kollektive vejledning (BEK nr 774 af 14/06/2017 Gældende) 

1. indføring i ungdomsuddannelserne, deres indhold, og de muligheder, de giver for job, videre uddannelse 
og karrieremuligheder på kort og længere sigt samt dialog om elevernes forståelse heraf 

 
2. understøtte elevernes arbejde med studievalgportfolioen.  Arbejdet med studievalgsportfolioen 

understøttes blandt andet af undervisning i uddannelse og job. 
 

3. vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, studievalgportfolio, optagelse.dk og processen frem mod     

tilmelding til ungdomsuddannelse 
 

4. introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen, jf § 9 

 

5. orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. 

Med ovenstående in mente anbefaler vi at alle elever i udskolingen bliver introduceret til nedenstående 

værktøjer, på de nævnte klassetrin, som en del af den kollektive vejledning: 

 

7.kl.: Formålet med den kollektive vejledning på dette klassetrin er primært introduktion til 

ungdomsuddannelserne og de digitale værktøjer. 

1.  ”Dit valg”  

  

Formål: hurtig (5 min.) og lettilgængelig 1. gangs introduktion til ungdomsuddannelserne. 

Når eleverne første gang skal til at arbejde med uddannelsessystemet og deres valgmuligheder i forhold til 

ungdomsuddannelser, kan filmen ”Dit valg” være et hurtigt og lettilgængelig sted at starte. Her får eleverne 

på 5 min. en hurtig gennemgang af de 2 hovedveje, EUD og gymnasiet. Karakteristika for de 2 

uddannelsestyper listes op og der relateres til 3 forskellige elevtyper. Endelig bliver jobmuligheder omtalt 

så det også bliver tydeligt for eleverne, hvad man kan bruge en uddannelse til. 

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
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Det er oplagt at se filmen sammen på storskærm og have en spontan dialog om elevernes kendskab til 

uddannelser og jobtyper efterfølgende. 

Filmen kan kobles med introduktion til UG for unge. Dermed får eleverne adgang til et værktøj, de kan få 

glæde af i processen frem mod at vælge ungdomsuddannelse og som de altid kan benytte når de har brug 

for information, inspiration og viden om uddannelser.     

 

2. intro til UG for unge  

 

Formål: gøre eleverne bekendte med portalen, så de både får lyst til og kan anvende værktøjet i deres 

arbejde frem mod at træffe kvalificeret valg af ungdomsuddannelse 

3. jobkompasset:  

 

https://www.ug.dk/6til10klasse/intro-til-uddannelsesguiden-unge
https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/
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Formål at være nysgerrig på jobmuligheder og evt. hvilke uddannelser der knytter sig hertil. Kan kobles 

med quiz (se bilag 1) eller dette U og J forløb:  

 

4. eVejledning.  

 

Formål: at eleverne får kendskab til et vejledningstilbud, hvor de selv vælger, hvornår de ønsker vejledning 

- hvor vejledningen skal foregå – sidder de hjemme, i skolen, hos en kammerat, - hvor meget kendskab 

vejlederen skal have til eleven. Man vælger selv om man ønsker at være anonym. Det bliver med andre ord 

på elevens præmisser og når de er motiverede, at vejledningen kommer til at foregå.   

De skal lære hvordan man starter en chat op – vide at man både kan få informationer, inspiration og 

mulighed for at snakke/chatte med en vejleder, om de tanker man gør sig om uddannelse og arbejde. At 

man kan stille de spørgsmål man er usikker på og som man måske ikke tør sige højt til mennesker der 

kender en. 

Videochat indsættes her. 

 

https://www.ug.dk/til-laerere-og-vejledere/arbejdsvilkaar
https://www.ug.dk/evejledning


Inspiration til digital vejledning i den kollektive vejledning: 

 

4 
 

8.kl.: Formålet med den kollektive vejledning i 8.kl. er at kvalificere og udfordre de unges viden om 

ungdomsuddannelserne, således at de kan træffe et foreløbigt uddannelsesvalg, der matcher deres 

personlige, faglige og sociale kompetencer, - introducere til introkurser på ungdomsuddannelserne - og til 

studievalgsportefolien. 

1. ”Dit valg”  

 

Formål hurtig (5 min.) og lettilgængelig måde at vise grundlæggende forskelle mellem EUD og gymnasiale 

uddannelser.  

Selv om eleverne har set filmen i 7.kl. kan den fungere som en god repetition og som udgangspunkt for en 

mere nuanceret vejledning om de forskelle, der er mellem EUD og Gymnasiale uddannelser.  

2. uddannelsesdiagram: 

 

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
https://www.ug.dk/diagrammer/det-ordinaere-system
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Formålet er visuelt at sætte ungdomsuddannelserne i relation til det øvrige uddannelsessystem, som et 

udgangspunkt for refleksion over fremtidsperspektiver.  

3. introfilm til ug: 

 

Formålet er at sætte eleverne i stand til på egen hånd at kunne navigere, udforske og være opsøgende i 

forhold til uddannelses- og jobmuligheder.  

4. MIT UG – består af fem værktøjer 

 

 Min skoleindsats, der har fokus på uddannelsesparathed 
 Mine styrker, der tager udgangspunkt i positiv psykologi og den unges styrker 
 Mine introkurser, der lægger op til og giver mulighed for evaluering af uddannelsespraktik 
 Mine jobforslag, der foreslår en række job på baggrund af den unges ønsker og interesser 
 Min gymnasievej, der kan hjælpe med at finde den ungdomsuddannelse der kan passe til den unges ønsker 

og faglige forudsætninger. 

https://www.ug.dk/6til10klasse/intro-til-uddannelsesguiden-unge
https://www.ug.dk/mit-ug
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Formålet er at igangsætte og understøtte den unges refleksion og overvejelse over valget af uddannelse. 

Den unge kan arbejde selvstændigt med værktøjerne eller inddrage forældre, vejledere m.fl. Mit UG kan 

også anvendes som arbejdsredskab i den kollektive vejledning, i U&J-undervisningen og i arbejdet med 

uddannelsesplanen.  

5. U og J – der er udviklet undervisningsforløb til U&J-undervisningen med udgangspunkt i værktøjerne i 

Mit UG –  

 

Den unge kan undervejs i arbejdet med værktøjerne gemme resultater og overvejelser direkte på ug.dk. 

hvis Uni login er benyttet 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/til-laerere-og-vejledere/undervisningsforloeb-til-uddannelse-og-job
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Ved introduktion til Mit UG kan man med fordel tage udgangspunkt i følgende U og J forløb, der tager afsæt 

i Uddannelsesparathed i 8.kl. – min skoleindsats:  

 

 

Det er væsentligt at MIT UG også bliver præsenteret for forældre og lærere, da eleverne kan have brug for 

yderligere sparring med voksne i forbindelse med brug af værktøjerne, end den de kan få i den kollektive 

vejledning.   

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/til-laerere-og-vejledere/uddannelsesparathed-i-8-klasse-min-skoleindsats
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6. artikel om UP i 8.kl.  

  

Formålet er at sikre at de unge til enhver tid og uafhængigt af adgang til vejledning på skolen, har mulighed 

for at læse/vide hvad de vurderes på ved uddannelsesparathedsvurderingen.  

7. studievalgsportfolie 

 

Formålet er at hjælpe de unge til at arbejde refleksivt med de U og J aktiviteter, der skal hjælpe dem til en 

afklaring af valg af ungdomsuddannelse. 

Det er væsentligt at Studievalgsportefolien også bliver præsenteret for forældre og lærere, da eleverne kan 

have brug for yderligere sparring med voksne, da det er et dialogbasseret værktøj.    

  

https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat
https://www.ug.dk/sites/default/files/studievalgsportfolio_grafik_1.pdf
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8. Grafisk overblik over proces frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse:  

 

Formålet er at hjælpe de unge til et overblik over de skoleaktiviteter der ligger i 8.kl., som kan hjælpe 

eleverne til at foretaget et foreløbigt uddannelsesvalg.  

9. eVejledning:  

 

 Formål: at eleverne bliver mindet om muligheden for at få digital vejledning via chat, tlf. mail, digitale 

møder eller FB. De vælger selv, hvornår de ønsker vejledning - hvor vejledningen skal foregå – sidder de 

hjemme, i skolen, hos en kammerat, - hvor meget kendskab vejlederen skal have til eleven. De vælger selv 

om de ønsker at være anonyme. Det bliver med andre ord på elevernes præmisser og når de er 

motiverede, at vejledningen kommer til at foregå.   

 

 

https://www.ug.dk/sites/default/files/foraeldregrafik_0.pdf
https://www.ug.dk/evejledning
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Formål: Eleverne skal lære hvordan man starter en chat op – vide at man både kan få informationer, 

inspiration og mulighed for at snakke/chatte med en vejleder, om de tanker man gør sig om uddannelse og 

arbejde. At man kan stille de spørgsmål man er usikker på og som man måske ikke tør sige højt til 

mennesker der kender en. 

Eleverne skal aktivt starte en chat op, så de ved hvordan det er at chatte med en eVejleder. NB husk at lade 

dem gøre det i grupper, så de ikke oplever den første kontakt, med den digitale vejledning, som det at stå i 

kø! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/evejledning/ungdomsuddannelser
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9.- 10.kl.: Formålet med den kollektive vejledning i 9. og 10. kl. er at kvalificere og udfordre de unges viden 

om ungdomsuddannelserne, således at de ved udgangen af 9. eller 10.kl. kan træffe et kvalificeret 

uddannelsesvalg, der matcher deres personlige, faglige og sociale kompetencer. At introducere de unge til 

www.optagelse.dk hvor tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår og at understøtte arbejdet med 

Studievalgsportefolien. At pege på UG og eVejledning, som steder uddannelsesparate elever kan søge 

inspiration-, viden- og sparring om uddannelses- og karrieremuligheder samt få personlig vejledning. 

1. Uddannelsesparathedsvurdering:  

 

Formålet: er at sikre at de unge til enhver tid og uafhængigt af adgang til vejledning på skolen, har mulighed 

for at læse/vide hvad de vurderes på ved uddannelsesparathedsvurderingen 

2. optagelse.dk film:  

 

http://www.optagelse.dk/
https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat
https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/optagelse
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Formålet er at vise de unge hvordan tilmeldingen til ungdomsuddannelse helt konkret foregår. En visuel 

instruktion de kan vende tilbage til, når de skal udfylde deres ansøgning. 

3. Min gymnasievej:  

 

Formålet er at give de unge mulighed for at undersøge, hvor de kan få flest af de fag, der interesserer dem i 

forhold til gymnasiale uddannelser og ad den vej, udfordre dem på valget af gymnasial uddannelse. 

4. Adgangskortet:  

 

Formålet med værktøjet er at vise hvilke videregående uddannelser, der kan vælges efter man har afsluttet 

en gymnasial eksamen. Værktøjet kan differentiere efter interesser, typer og adgangskrav.   

 

 

https://www.ug.dk/webform/min-gymnasievej
https://www.ug.dk/adgangskortet
https://www.ug.dk/adgangskortet


Inspiration til digital vejledning i den kollektive vejledning: 

 

13 
 

5. Hjælp til oso:  

 

Formålet med artiklen er at hjælpe eleverne til et overblik over hvad opgaven skal indeholde, hvordan de 

kan arbejde med den, hvem der kan hjælpe dem med hvad og give dem tips til hvordan de kan bruge UG i 

deres arbejde med opgaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ug.dk/evejledning/skal-du-lave-oso
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6. video og grafik over proces frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse:  

 

 Formålet er at give eleverne/forældrene et overblik over de skoleaktiviteter, der er på 9. årg. som skal 

hjælpe den unge til at træffe et valg af en ungdomsuddannelse.  

7. eVejledning:  

 

Formålet er at opfordre de uddannelsesparate elever til at chatte med en eVejleder, om de spørgsmål de 

måtte have, i forbindelse med det at skulle vælge ungdomsuddannelse, undersøge jobperspektiver eller 

ved behov for sparring om de forestående eller trufne valg, de måtte stå overfor.     

https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/foraeldertilungi9eller10klasse/gennemgang-af-overblik-i-9-klasse
https://www.ug.dk/evejledning

