Årsplan for uddannelsesvejledning
på Klejtrup Musikefterskole 18/19
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Information om uddannelsesvejledning på KME.
Information til alm. 10. klasse om brobygning
Vejledningssamtaler
Alm. 10. klasse: Valg af brobygning
Vejledningssamtaler
Kort introduktion til OSO-opgave for alm. 10. klasse
Introduktion til Optagelse.dk.
Vejledningssamtaler
OSO-optakt med alm. 10. klasse
OSO med alm. 10. klasse
Vejledningssamtaler
Information om afvikling af brobygningsugen
Uge 47: Brobygning og OSO for alm. 10. klasse
Uge 48: OSO-opgave afsluttes
Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering (UPV) fra KME
10 Å på studietur til Aarhus. (tidspunkt ikke fastlagt)
Informationsaftener på ungdomsuddannelserne

Januar






Februar






Marts



April



Maj og juni

•

Vejledningssamtaler
Informationsaftener på ungdomsuddannelserne
Afklaring af valg
Endelig uddannelsesparathedsvurdering (UPV) fra KME og
standpunktskarakterer overføres af skolen til Optagelse.dk.
Skrive studievalgsportfolio/grundlag på Optagelse.dk
Optagelse.dk åbner for tilmelding til ungdomsuddannelserne
Informationsaftener på ungdomsuddannelserne
Primo februar deadline for udfyldning af ansøgning på
Optagelse.dk med valg af ungdomsuddannelse og eventuel
elev- og forældrekommentar
1. marts: endelig deadline for afsendelse af ansøgning på
Optagelse.dk gennem elevgodkendelse og
forældresignatur
Sidst i april først i maj: respons fra ungdomsuddannelserne pr.
brev til jeres hjemadresse
Opfølgning ved evt. ændringer af uddannelsesplan

September
Oktober

November

December
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Fire links til vejledning:
UG.DK. Undervisningsministeriets uddannelsesguide:
Én samlet portal til både elever og forældre. med et væld af oplysninger om uddannelser og
erhverv.
www.ug.dk

eVejledning:
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning
har åbent dag, aften og weekend.
eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt
efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til
uddannelsesvalg.
Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledning på mail, chat, sms eller telefon.
eVejledning foregår anonymt. Derfor kan vi ikke gå ind i konkrete sager som UU
(Ungdommens Uddannelsesvejledning) eller andre offentlige myndigheder har ansvar for.
http://www.ug.dk/evejledning

Brobygning:
Hvis du gerne vil have information om de enkelte forløb på brobygning skal du gå ind på:
www.brobygning.net/
Klik på Viborgområdet.
Startdato ændres til uge 47. Under ”Klassetrin” vælges 10. klasse. Fagtype: Brobygning.
Herefter kommer en oversigt over de brobygningstilbud, du kan vælge imellem, hvor du skal
klikke længst til højre (luppen) for at få en beskrivelse frem.
Det er også her, du senere skal tilmelde dig ved at logge på med UNI-login.

Optagelse.dk
Her skal din ansøgning til ungdomsuddannelsen skrives. Log på med UNI-login.
www.optagelse.dk
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