
Vejledningsindsats 

Sådan foregår vejledningen 
Skolens overordnede mål for 
vejledning er, at eleven gennem den 
daglige undervisning og løbende 
vejledningsproces, opnår et solidt 
personligt og fagligt grundlag samt 
motiveres til at vælge og gennemføre 
en ungdomsuddannelse, hvadenten 
det være sig gymnasiel, EUD, STU eller 
FGU.  

Vejledningen gælder alle og foregår 
både som samtaler med vejleder, 
kontaktlærer samt på den linje eleven 
går på. Der lægges vægt på god 
kontakt til hjemmet og beslutninger 
tages kun i samarbejde med forældre.  

Frie Fagskolers generelle sigte er, at 
støtte den unge i det forestående 
uddannelsesvalg. Det handler ikke 
kun om det faglige, men i lige så høj 
grad om den enkeltes personlige og 
sociale kompetencer. Det er i 
samarbejdet med den unge, at der 
sættes fokus på nogle af de 
problempunkter, som man kan 
forudse vil volde problemer og 
besvære gennemførslen af en 
ungdomsuddannelse.  

Skolens vejledere er:  
Lisbeth Refbjerg  

Mie Thomsen 
Helle Rasmussen 



Vejledningsindsats 
Uddannelsesparathed: 
Generel vægt på faglige, sociale og personlige 
kompetencer. 

Det er vejlederen der vurderer den unge parat 
eller ej. Dette i samarbejde med kontaktlærer, 
faglærer og forældre. 

Årsplan for vejledning:  

August:  
Introduktion til vejledning  

September:  
Vejledningssamtaler  

Oktober:  
OSO eller Interesseopgave om uddannelse eller fag.  

Aktuel statusrapport udarbejdes med fagvurderinger med henblik UPV.  

STU: er der elever der skal indstilles til STU gør vi forarbejdet her.  

November:  
Forældresamtaler  

STU-samtaler foregår i oktober-november. Her med henblik på afklaring af videre forløb.  
Kontaktlærer indkalder aktuel UU-vejleder samt forældre.   

Ordinær brobygning uge 46: tilbud til dem der ønsker særligt tilbud, fx i Odense 

Terminsprøver i uge 48:  Dansk, matematik og engelsk  

Januar:  
Brobygning på linjerne i samarbejde med EUD  

Herefter afklarende vejledersamtaler  

Februar:  
Forældresamtaler den 22.2 og afklaring af uddannelsesønsker 

Tilmelding til optagelse.dk med deadline 1.3.  

Marts, april, maj og juni: 
Statusrapport nummer 2 skrives  

Eventuelle løse ender samles 

http://optagelse.dk
http://optagelse.dk

