Procedurer i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering og valg af uddannelse

1

Januar

Skolens leder skal sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige
forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelsesområde er afgivet, så
oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i www.optagelse.dk
senest den 1. december i skoleåret. – gælder 8. og 9. klasse

X

Lærerteam

8. klasse

December

Skolesekretær

UU

Lærerteam

Opgave

Skolesekretær

Dato

UU

Måned

9. klasse

X

X

Revurdering af ikke-uddannelsesparate elever

X

Revurdering af de elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis deres faglige
niveau er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse

X

Revurdering af de elever, hvis skolelederen har vurderet, at de sociale og personlige
forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller hvis eleven søger en anden
type ungdomsuddannelse.

X

X

X

X

15

Deadline: Uddannelsesparathedsvurderinger skal være gennemført

Februar

1

Uddannelsesplanen klar til underskrift for de uddannelsesparate elever

Marts

Senest 1

Forældremyndighedsindehaveren sender elevens uddannelsesplan til den ønskede skole,
hvis eleven er uddannelsesparat

Senest 15

UU videresender uddannelsesplanerne fra de ikke-uddannelsesparate elever, der ønsker en
10. klasse til den ønskede skole

X

Senest 15

Hvis elev og forældremyndighed ikke er enige i UU vurdering om, at eleven ikke er
uddannelsesparat, skal UU ved at indsende elevens uddannelsesplan anmode den
uddannelsesinstitution, som eleven har som førsteprioritet, om at foretage en vurdering.

X

Senest 30

Hvis UU og forældre er enige om, at eleven ikke er uddannelsesparat, udarbejdes der en ny
uddannelsesplan, som skal indsendes

X

Senest 15

Uddannelsesinstitutionen, som foretager revurderingen af elevens uddannelsesparathed,
anfører resultatet og en begrundelse i uddannelsesplanen og sender den til UU

Søgte
uddannelsesinstitution

Senest 15

Hvis eleven søger en 10. klasse på en efterskole, og der ikke er kapacitet på skolen, skal den
søgte skoles leder sørge for, at der sker en videresendelse af uddannelsesplanen til elevens
andenprioritet. -

Søgte
uddannelsesinstitution

Senest 30

Hvis eleven af modtagende uddannelsesinstitution erklæres ikke-uddannelsesparat, skal
eleven sammen med UU udarbejde en revideret uddannelsesplan

X

Senest 15

Hvis en ansøger ikke optages på den søgte gymnasiale uddannelse, videresender
institutionen straks og senest 15. maj uddannelsesplanen til den næstfølgende prioriterede
uddannelsesinstitution. Hvis der ikke er en andenprioritet, så sendes den til
hjemkommunens UU med en kopi til ansøgeren.

Søgte
uddannelsesinstitution

April

Maj

Juni

Juli

X

X
X

X

Forældremyndighed

4.-18.

Standpunktskaraktererne skal være ført ind

Senest 1.

Ansøgerne til de gymnasiale uddannelser skal have skriftligt svar fra
uddannelsesinstitutionen på, om de er optaget.

Senest 17.

Skolens leder skal sende prøvekaraktererne i dansk og matematik til www.optagelse.dk for
så vidt angår de elever, der har søgt en erhvervsuddannelse

X

Senest 23.

Ansøgere til erhvervsuddannelser skal senest tre arbejdsdage efter, at institutionen har
modtaget prøveresultaterne i henholdsvis dansk og matematik, have skriftligt tilbud om en
optagelsesprøve, hvis ansøgeren ikke opfylder adgangskravet.

Søgte
uddannelsesinstitution

24.-25.

Optagelsesprøver på erhvervsskolerne

Senest 27.

Andre ansøgere skal have besked senest syv dage efter, at institutionen har modtager
prøvekaraktererne i dansk og matematik

Ultimo

Afgangsprøvekaraktererne indføres i www.optagelse.dk

1.

Erhvervsskolerne får resultatet af optagelsesprøverne.

Senest 8.

Hvis ansøgeren har været til optagelsesprøve eller revurdering på en erhvervsuddannelse
og ikke er blevet optaget, sendes uddannelsesplanen straks og senest 8. juli med oplysning
herom og begrundelse til UU i elevens hjemkommune med kopi til ansøgeren.

X
Søgte
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Søgte
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Søgte
uddannelsesinstitution
X

Søgte
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