Januar
8. klassetrin:
Mellem 1. december og 15. januar: UU-vejleder foretager en helhedsvurdering af
elevernes uddannelsesparathed.
15. januar: Skolen sikrer, at uddannelsesparathedsvurderinger med begrundelse er
tilgængelige for forældre og elever i elevplanen i MinUddannelse.
Fra 15. januar til 1. marts: Skolen indkalder til konferencer, hvor skole og UU kan
udfærdige vejledningsplan, som skal være tilgængelig senest 15. marts.
Fra 15. januar til 1. april: Vejledningsplan for ikke uddannelsesparate elever
udarbejdes på baggrund af klassekonference.
9. og 10. klassetrin:
Mellem 1. december og 15. januar: UU-vejleder foretager i optagelse.dk en
helhedsvurdering af elevernes uddannelsesparathed.
Senest 15. januar: Når helhedsvurderingen foreligger, orienterer skolen forældrene
om at uddannelsesparathedsvurderingen er tilgængelig i optagelse.dk.
Fra 15. januar til 1. april: Vejledningsplan for ikke uddannelsesparate udarbejdes på
baggrund af klassekonference.
Februar
8. klassetrin:
Fra 15. januar til 1. marts: Skolen indkalder til konferencer, hvor skole og UU kan
udfærdige vejledningsplan, som skal være tilgængelig senest 1. april.
9./10. klassetrin:
1. februar: optagelse.dk lukker for overførsler
2. februar: optagelse.dk åbner for forældreunderskrifter
Senest 1. marts: Forældre skal have underskrevet uddannelsesplanen.
Senest 15. marts: UU-vejleder sender IUP-elevers uddannelsesplan
Marts
9./10. klassetrin:
1. marts: Forældre skal have underskrevet uddannelsesplanen.
Senest 15. marts: UU-vejleder sender IUP-elevers uddannelsesplan
Senest 1. april: UU-vejlederen sørger for, at vejledningsplanen for de ikke
uddannelsesparate er færdig i Uno Ung systemet.
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UU-vejleder

Skolen

DEN RØDE TRÅD - PROCES FOR UPV OG ANSØGNING TIL
UNGDOMSUDDANNELSERNE 2018/2019

April
8. klassetrin:
15. april: Afsluttende karakterer samt UPV skal være overført til optagelse.dk
15. april: Eleverne skal have opdateret deres uddannelsesønske.
Mellem 15. og 30. april: Revurderingsmøder afholdes med UU.
Senest 15. juni: Skolen foretager vurderinger af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger i MinUddannelse.
Senest 15. juni: Skolen overfører karakterer til optagelse.dk.
Senest 20. juni: UU-vejleder har foretaget helhedsvurdering af de elever som ikke
opfylder alle tre forudsætninger for uddannelsesparathed, eller som har ændret
uddannelsesønske.
Senest 25.juni: Skolen sikrer, at uddannelsesparathedsvurderingen med begrundelse
er tilgængelig i MinUddannelse.
9. og 10. klasser:
Senest 3. maj: Lærerne har afgivet karakterer.
Mellem 6.maj og 24. maj: UPV - konferencer afholdes
Maj
8. klasstrin:
Senest 15. juni: Skolen foretager vurderinger af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger i MinUddannelse.
Senest 15. juni: Skolen overfører karakterer til optagelse.dk.
Senest 20. juni: UU-vejleder har foretaget helhedsvurdering af de elever som ikke
opfylder alle tre forudsætninger for uddannelsesparathed, eller som har ændret
uddannelsesønske.
Senest 25.juni: Skolen sikrer, at uddannelsesparathedsvurderingen med begrundelse
er tilgængelig i MinUddannelse.
9. og 10. klasser:
Senest 3. maj: Lærerne har afgivet karakterer.
Mellem 6. maj og 24. maj: UPV - konferencer afholdes
Senest 1. juni: Skolen sikrer at vurderingerne af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige vurderinger samt karaktererne er overført til optagelse.dk og orienterer
forældrene om, at de nu kan se den endelige vurdering.
Juni
7. klassetrin:
Før sommerferien: Klasselærer/klasseteam og UU-vejleder holder møde omkring
fokuselever samt kommende UPV proces.
8. klassestrin:
Senest 15. juni: Skolen foretager revurdering af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger i MinUddannelse.
Senest 15. juni: Skolen overfører karakterer til optagelse.dk.
Senest 20. juni: UU-vejleder har foretaget helhedsvurdering af de elever som ikke
opfylder alle tre forudsætninger for uddannelsesparathed, eller som har ændret
uddannelsesønske.
Senest 25.juni: Skolen sikrer, at uddannelsesparathedsvurderingen med begrundelse
er tilgængelig i MinUddannelse.
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Juli
SOMMERFERIE
August
7. klassetrin:
August/september: UU-vejleder introducerer, i den kollektive vejledning, begrebet
uddannelsesparathed samt UP proces.
UU-vejleder deltager, hvis skolen anser det nødvendigt, i specifikke samtaler med
forældre i forhold til elevers udfordringer omkring personlige og sociale
forudsætninger.
8. klassetrin:
Introduktion til STUDIEVALGPORTFOLIO
September
----Oktober
9. og 10. klassetrin:
Senest 15. november: Skolen sikrer, at eleverne har foretaget deres uddannelsesvalg i
MinUddannelse
Mellem 15. november og 1. december: UPV-konferencer afholdes og skolens vurdering
af elevernessociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger foretages. Lærere, UUvejleder og ledelsen deltager.
November
8. klassetrin:
UPV konferencer afholdes og vurdering af elevernes sociale, personlige og
praksisfaglige forudsætninger foretages. Lærere, UU-vejleder og ledelse deltager.
Senest 15. november: Skolen sikrer, at eleverne har foretaget foreløbigt
uddannelsesvalg i MinUddannelse, og STUDIEVALGSPORTFOLIO påbegyndes.
Senest 1. december: Skolens vurderinger af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger skal være indført i MinUddannelse. Vurderingen
overføres automatisk til optagelse.dk.
Senest 1. december: Skolen overfører karakterer til optagelse.dk
9. og 10. klassetrin:
Senest 15. november: Skolen sikrer, at eleverne har foretaget deres uddannelsesvalg i
MinUddannelse , og at STUDIEVALGSPORTFOLIO er færdig.
Mellem 15. november og 1. december: UPV-konferencer afholdes og skolens
vurdering af elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger foretages.
Lærere, UU- vejleder og ledelsen deltager.
Senest 1. december: Skolens vurderinger af elevernes personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger skal være indført i MinUddannelse. Vurderingen
overføres automatisk til optagelse.dk.
Senest 1. december: Skolen overfører karakterer til optagelse.dk.
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December
8. klassetrin:
Mellem 1. december og 5. januar: UU-vejleder foretager en helhedsvurdering af
elevernes uddannelsesparathed. BEMÆRK: Der er kommet nye formkrav til
parathedsvurderingen, herunder SKRIFTLIG BEGRUNDELSE hvis eleven ikke vurderes
parat.
9. og 10. klassetrin:
Senest 20. december: Skolen indfører for de ikke-uddannelsesparate elever en
begrundelse i optagelse.dk.
Mellem 1. december og 5. januar: UU-vejleder foretager i optagelse.dk en
helhedsvurdering af elevernes uddannelsesparathed.
Senest 15. januar: Når helhedsvurderingen foreligger, orienterer skolen forældre om,
at uddannelsesparathedsvurderingen er tilgængelig i optagelse.dk.
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