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INDLEDNING

INDLEDNING
Folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen sætter 
nye rammer for, hvordan kommunerne skal arbejde med pro-
cessen omkring uddannelsesvalg hos eleverne i folkeskolen. 
Det indebærer en ny opgavefordeling og ændret fokus i organi-
sering og opgaveløsning. 

Formålet med dette materiale er at give folkeskoler og ung-
dommens uddannelsesvejledningscentre (UU) i kommunerne 
inspiration til at få det bedst mulige ud af de nye rammer, ikke 
mindst den del der handler om at udfordre de unge på deres 
uddannelsesvalg. 

Materialet er lavet på baggrund af et tværkommunalt samar-
bejde med 26 kommuner over 4 netværksmøder. I forlængelse 
heraf har de deltagende kommuner givet deres bud på udfor-
dringer og muligheder i implementeringen af de nye rammer 
og opgaver omkring elevernes uddannelses- og karrierevalg. 

Læsevejledning
De overordnede temaer i materialet er: Det timeløse emne Ud-
dannelse og job, kollektiv vejledning, introduktionskurser i 8. 
klasse, valgfag og linjer i udskolingen og uddannelsesparatheds-
vurderingen. 

Materialet er bygget op med en introduktion til de nye opgaver, 
en kort gennemgang af love og regler og en gennemgang af de 
barrierer og muligheder, som de deltagende kommuner har be-
skrevet. 

Medarbejdere i folkeskolen og UU-vejledningen kan bruge ma-
terialet som inspiration til implementeringen af de nye opgaver 
med at skabe de bedste rammer for elevernes uddannelsesvalg. 

Anbefalinger til temaerne
Anbefalinger som uddybes i materialet. 

Det timeløse emne Uddannelse og Job
– Skab klarhed over opgavefordelingen mellem folkeskole og  
 UU
– Prioritér emnet Uddannelse og job

Kollektiv vejledning
– Vær strategisk med planlægningen af den kollektive vejled- 
 ning
– Kollektiv vejledning skal være mere end information

Introduktionskurser i 8. klasse
– Udnyt tiden
– Gode introduktionskurser kræver samarbejde og kendskab  
 til ungdomsuddannelserne
– Gør tilbuddet attraktivt for de afklarede elever

Valgfag og linjer i udskolingen
– Kontakt det omkringliggende samfund
– Vær opmærksom på ressourcer i forhold til små folkeskoler

Uddannelsesparathedsvurderingen
– Afstem opgavefordelingen mellem skole og UU
– Skab et fælles grundlag for vurderingen
– Vær bevidst om sprogbrug

God læselyst
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TEMA 01/ UDDANNELSE OG JOB

Med reformen af erhvervsuddannelserne er de fælles mål for 
folkeskolens obligatoriske timeløse emne Uddannelses-, Er-
hvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) blevet omskrevet 
og ændrer navn til Uddannelse og Job. Ændringen har til hen-
sigt at målrette emnet mere mod uddannelse og erhverv efter 
folkeskolen. Det skal bidrage til, at alle unge udfordres på deres 
uddannelsesvalg og ændringerne betyder bl.a., at UU-vejleder-
ne i højere grad skal inddrages i undervisningen.

Folkeskoleloven: 
§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obli-
gatoriske emner:
(…)
3) Uddannelse og job.
Stk. 2. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrette-
lægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning.

Vejledningsloven:
§ 6. (…)
Stk. 3. Undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne 
uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om folkesko-
len. Vejledningen bygger bl.a. på den viden og de færdig-
heder, som eleverne har tilegnet sig i emnet, og undervis-
ningen i emnet har betydning for, at eleverne kan træffe 
valg om ungdomsuddannelse på et oplyst og kvalificeret 
grundlag.

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning:
Stk. 1. Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kom-
petencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne 
ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af 
livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og er-
hvervsmuligheder.

TEMA 01/ 
UDDANNELSE OG JOB
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TEMA 01/ UDDANNELSE OG JOB

Skab klarhed over opgavefordelingen
De deltagende kommuner giver udtryk for, at det er vanske-
ligt at finde den nye balance omkring opgavefordelingen for 
Uddannelse og Job mellem folkeskole og UU. Set i forhold til 
ambitionsniveauet i reformerne er det erfaringen, at det pæda-
gogiske personale ikke har forudsætningerne for at undervise i 
faget. Det kræver et tæt samarbejde mellem skole og UU-center.

I Vejle Kommune har man nedsat en udviklingscirkel 
på tværs af skole og UU, som arbejder med  at tydelig-
gøre snitflader og fælles tiltag med henblik på sam-
skabelse og generel videndeling på området.

I Viborg Kommune er man gået i dialog med den 
øverste ledelse og har sat fokus på at styrke/optimere 
de materialer, der stilles til rådighed for det pædago-
giske personale. UU’s nye rolle er forskelligt defineret 
på tværs af kommunegrænserne.

I flere kommuner laver UU Uddannelse og jobworkshops for 
udskolingslærerne for at klæde dem på til at varetage faget. I 
andre kommuner har UU udarbejdet kataloger med ”Uddan-
nelse og job”-undervisningsforløb, som skolerne kan tilkøbe.

Prioriter Uddannelse og job 
Det timeløse emne Uddannelse og job skal løbende være i 
fokus i løbet af hele elevens skolegang. Det får naturligt et sær-

Gladsaxe Kommune arbejder med implementerings-
planer for faget Uddannelse og job og har udvalgt kon-
krete tovholdere på skolerne.

I Kerteminde Kommune har man etableret et udsko-
lingsnetværk, hvor repræsentanter fra hver skole, UU 
og forvaltningen mødes og beskriver faget.

Vallensbæk Kommune har i et samarbejde mellem 
vejlederne og skolerne aftalt at sætte uddannelse og 
job på skemaet i et bestemt timeantal årligt og udar-
bejde indhold til faget sammen. Derudover har man 
afsat en uge om året til at være uddannelses- og er-
hvervsuge for udskolingseleverne.

Flere kommuner har placeret faget i et årshjul for at sikre, at 
faget ikke bliver glemt i hverdagen. Hos flere har ledelsen lavet 
fælles mål for faget for at sikre, at det bliver prioritet.

ligt fokus fra 7. klasse. Uddannelse og job skal prioriteres og 
planlægges i årsplanen, da det ellers kan forsvinde i andre ind-
satser. For at fastholde fokus på emnet er det vigtigt, at kommu-
nen understøtter arbejdet på skolerne. 
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TEMA 02/ KOLLEKTIV VEJLEDNING

TEMA 02/ 
KOLLEKTIV VEJLEDNING
Den kollektive vejledning har fået en mere fremtrædende plads 
i folkeskolen. Som led i besparelserne og omlægningerne af UU-
vejledningen indgår en forudsætning om, at flertallet af folke-
skolens elever fra 7. klasse ikke længere skal have individuel 
vejledning og gruppevejledning. De får i stedet kollektiv vejled-
ning. Dette stiller nye krav til samarbejdet mellem UU-center og 
folkeskole om at planlægge og gennemføre opgaven.

Bekendtgørelse om vejledning:
§ 5. (…)
Stk. 4. Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsva-
rende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forbe-
rede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgan-
gen af 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning skal 
eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddan-
nelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret 
og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som 
minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt i stk. 5, 
og som samlet skal bidrage til at kvalificere elevernes valg 
af uddannelse og job og sammentænkes med undervis-
ningen i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og 
job, jf. stk. 2.
Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå:

1)  indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur  
 og muligheder samt dialog om elevernes forståelse  
 heraf,

2)  vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, opta- 
 gelse.dk og processen frem mod tilmelding til ung- 
 domsuddannelse,

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

4)  orientering om hele uddannelsessystemet, herunder  
 sammenhæng mellem uddannelser og job.
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TEMA 02/ KOLLEKTIV VEJLEDNING

Vær strategisk med planlægningen af den kollektive 
vejledning 
Flere kommuner peger på, at det er en udfordring at få tilrette-
lagt indholdet i den kollektive vejledning. Særligt kan det være 
udfordrende at få tilrettelagt den kollektive vejledning på en 
måde, så den adskiller sig tydeligt fra den øvrige undervisning 
og særligt emnet Uddannelse og job. Derudover peger flere 
kommuner på, at kollektiv vejledning kræver nye vejlednings-
forløb og nye metoder. Kommunerne har grebet opgaven med 
den kollektive vejledning forskelligt an. I nogle kommuner har 
man forsøgt at skabe et særskilt indhold til den kollektive vej-
ledning.

Brønderslev Kommune holdt i efteråret 2014 to 
arbejdsdage i samarbejde med UU, hvor der blev 
udarbejdet og efterprøvet konkrete forløb i både 8. 
og 9. klasse. Efter arbejdsdagene blev der nedsat UU-
arbejdsgrupper, som arbejder med at udvikle forløb 
og gode ideer.

I Randers Kommune bidrager UU aktivt til at skabe 
et indhold for vejledningen. UU udarbejder et samlet 
oplæg til indholdet, så den kollektive vejledning kan 
tilrettelægges i forhold til det faglige indhold i Uddan-
nelse og job samt indsatserne for de ikke-uddannel-
sesparate.

I andre kommuner har man arbejdet aktivt med at integrere 
den kollektive vejledning i emnet Uddannelse og job.

I Helsingør Kommune står vejlederne fx for under-
visningen i Uddannelse og job, hvorigennem de også 
varetager den kollektive vejledning.

Thisted Kommune beskriver, hvordan årshjul kan 
bruges som et nyttigt redskab til at skabe en god sam-
menhæng mellem den kollektive vejledning og de 
øvrige vejledningsaktiviteter. Ved at udarbejde et års-
hjul får man mulighed for at komme opgaverne i for-
købet og placere den kollektive vejledning der, hvor 
den giver bedst mening i forhold til de øvrige vejled-
ningsaktiviteter.

I nogle kommuner varetager det pædagogiske personale opga-
ven med den kollektive vejledning. For nogle kommuner har 
det været en udfordring at få lærerne klædt ordentligt på til 
opgaven.

I Lejre Kommune klæder man lærerne godt på ved at 
inddrage den kollektive vejledning som element i at 
opkvalificere lærerne til at varetage Uddannelse og 
job.

Ud over de lokale løsninger beskriver flere af kommunerne 
også, at de arbejder på at kunne deltage i lokale, regionale eller 
nationale udviklingsprojekter på området over de næste par år. 

Kollektiv vejledning skal være mere end information
Flere kommuner beskriver, at det er en udfordring at få hævet 
niveauet i den kollektive vejledning fra simpel information til 
reelle vejledningsprocesser. Eleverne skal udfordres i deres ud-
dannelsesvalg, hvilket kræver mere end informationsaktivite-
ter. 

I Vejle Kommune har man oprettet et særligt team 
med fokus på at gøre den kollektive vejledning til læ-
ringsprocesser frem for information.

I Randers Kommune anvender de den kollektive 
vejledning til at sætte rammen for introduktionskur-
serne i 8. klasse, og derigennem gøre eleverne helt 
skarpe på, hvad der møder dem. Efterfølgende efter-
behandler man kurserne med eleverne, hvor der sæt-
tes fokus på, at deres foreløbige valg skal udfordres.

I Frederikshavn Kommune arbejder man 
med at ændre monolog til dialog gennem 
gruppevejledning som en del af den kollek-
tive vejledning.

Mange af kommunerne beskriver desuden, hvordan de har 
arbejdet med udvikling af den kollektive vejledning gennem 
videndeling mellem skoler og UU samt løbende evaluering af 
vejledningen.
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TEMA 03/ INTRODUKTIONSKURSER I 8. KLASSE

TEMA 03/ 
INTRODUKTIONS-
KURSER I 8. KLASSE
Der indføres obligatoriske introduktionskurser af fem dages 
varighed til bl.a. en erhvervsrettet uddannelse for alle elever i 8. 
klasse. Brobygning til ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse er 
stadig forbeholdt de ikke-uddannelsesparate elever. Med refor-
men af erhvervsuddannelserne er der sat specifikke krav tilind-
holdet af introduktionskurset i 8. klasse, så det skal udfordre 
de unges uddannelsesvalg. Det betyder, at både folkeskolen og 
erhvervsskolen skal udvikle sin tilrettelæggelse af introdukti-
onskurserne – og gerne i samarbejde.

Lov om folkeskolen: 
§ 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser 
til ungdomsuddannelse, jf. lov om vejledning om uddan-
nelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.

Vejledningsloven:
§ 10 b. Elever i folkeskolens 8. klasse og i den kommunale 
ungdomsskoles heltidsundervisning på tilsvarende klasse-
trin skal ved introduktionskurser til ungdomsuddannelser 
forberedes på valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 
10. klasse. Introduktionskurser kan tillige tilbydes 8. klas-
ses elever i andre skoleformer.
Stk. 2. Introduktionskurser efter stk. 1 i 8. klasse har en 
samlet varighed på 5 dage (…)

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til 
ungdomsuddannelserne:
§ 1. Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og un-
dervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver 
afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ung-
domsuddannelse. Introduktionsforløbet skal kvalificere 
og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 
9. eller 10. klasse. Introduktionsforløbet skal i indhold og 
form afspejle undervisningen i den uddannelse, der ind-
går i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at 
opleve miljøet i uddannelsen og uddannelsens praktiske 
og teoretiske elementer.
(…)

Stk. 3. Elever, der gennemfører introduktionskurser efter 
stk. 2, skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse 
eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derud-
over introduceres til almengymnasiale uddannelser.
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TEMA 03/ INTRODUKTIONSKURSER I 8. KLASSE

Generelt beskriver kommunerne få udfordringer ved intro-
duktionskurserne. Mange har arbejdet med kurserne i mange 
år, og har kunnet fortsætte mere eller mindre uberørt med den 
model, de allerede kører efter. Det er forskelligt på tværs af 
kommunerne, hvordan kurserne varetages.

I Brønderslev står UU for både forberedelsen og efter-
behandlingen af introduktionskurserne samt trans-
port til kurserne, mens kurserne i andre kommuner 
arrangeres af folkeskolerne selv.

På trods af at opsamlingen fra de deltagende kommuner viser, 
at introkurserne kører relativt gnidningsfrit i mange kommu-
ner, nævnes der også udfordringer. 

Udnyt tiden
Nogle kommuner peger på, at fem dage er kort tid. Det kan 
være svært at tilgodese alle ungdomsuddannelser med kun 
fem introdage til rådighed. De oplever at elever og forældre til 
uddannelsesparate elever godt kan blive overraskede, når de 
opdager, at der ikke længere er brobygning i 9. klasse. I nogle 
kommuner har man forsøgt at tænke kreativt i et forsøg på at få 
så meget ud af dagene som muligt. 

I Billund Kommune forsøgte man sidste år at bruge 
en af de fem dage på en sciencedag for alle 8. klasse-
elever, hvor elever på ungdomsuddannelserne fun-
gerede som holdledere/undervisere for eleverne fra 
folkeskolen, hvilket blev en kæmpesucces.

I både Fredensborg og Høje Taastrup Kom-
mune har man haft succes med at inddrage 
Skills konkurrencen (Danmarksmesterska-
bet for elever i erhvervsuddannelse) som en 
obligatorisk del af kurserne.

I Frederikshavn Kommune har man fundet 
en god måde at disponere over de fem dage, 
som har fungeret i kommunen i mange år. 
Her er alle elever på en erhvervsskole man-
dag og tirsdag, mens de onsdag, torsdag, fre-
dag selv kan vælge om de ønsker at besøge 
en anden erhvervsskole, eller en dag på hhv. 
HHX, HTX og STX.

Gode introduktionskurser kræver samarbejde og 
kendskab til ungdomsuddannelserne
Det kræver godt samarbejde med ungdomsuddannelserne at 
planlægge gode introduktionskurser, hvilket kræver tid til ad-
ministration og dialog. Dertil kræver den nye erhvervsretning 
af introduktionskurserne, at skolen er godt bekendt med er-
hvervsskolernes uddannelser. Det varierer på tværs af kommu-
nerne, hvordan denne administration er sat i system, og nogle 
peger på, at der kan opstå uklarheder omkring ansvarsområder. 
Mange kommuner peger på, at introduktionskurserne kræver 
tæt samarbejde på tværs. 

I Thisted Kommune har man en lang tradition for 
møder mellem UU, grundskole og ungdomsuddan-
nelser. I forbindelse med introduktionskurser koor-
dinerer UU hvert år et evaluerings- og planlægnings-
møde med deltagelse fra grundskoler og ungdomsud-
dannelser.

I Aalborg Kommune har man i år sat særligt fokus på, 
at grundskolen får bedre kendskab til de mange ud-
dannelsestilbud de erhvervsrettede skoler udbyder, 
hvilket er sket i samarbejde med både ungdomsud-
dannelserne og UU. UU har hjulpet med at afklare, 
hvad de mange betegnelser på ungdomsuddannel-
serne dækker over.

Gør tilbuddet attraktivt for de afklarede elever
Flere kommuner peger på, at det kan være svært at motivere 
de elever, som allerede føler sig afklarede om deres uddan-
nelsesvalg til at deltage i introduktionskurserne. Særligt er det 
svært at motivere eleverne til at prøve de erhvervsrettede ud-
dannelser, hvis de føler sig sikre på, at de vil på STX. I flere kom-
muner har man givet hinanden sparring på tværs af skole, UU 
og ungdomsuddannelser om denne problematik. Der er fokus 
på at gøre tilbuddet om introduktionskurser så attraktivt som 
muligt. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man sat særligt 
fokus på, hvordan man formidler den erhvervsret-
tede gren til de STX-afklarede elever. Der fokuseres på, 
at introduktionskurserne er en god mulighed for at få 
udfordret og bekræftet sit valg.
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TEMA 04/ 
VALGFAG OG LINJER I 
UDSKOLINGEN
Som følge af folkeskolereformen skal udbuddet af valgfag frem-
rykkes til 7. klasse. Samtidig bliver der mere fleksible mulig-
heder for at tilrettelægge valgfag efter lokale ønsker og behov 
og i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Muligheden er 
beskrevet i det afsnit i aftaleteksten, som omhandler overgan-
gen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Det er op til de 
lokale aktører i fællesskab (folkeskole, erhvervsskole, gymna-
sium) at tage initiativ til at udvikle valgfag i et gensidigt samar-
bejde.

Lov om folkeskolen: 
§ 9. Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter §§ 
5, 7 og 7 a, kan der tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin un-
dervisning i følgende fag og emner som valgfag:
(…)
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilby-
des eleverne undervisning i andre fag og emner end de i 
stk. 1 og 5 nævnte.
(…)
Stk. 8. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling 
fastsætter regler for kommunalbestyrelsens beskrivelser 
af mål og indhold for fag, der tilbydes efter stk. 6.

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen (reformteksten)
Side 12: Eleverne fra 7. klasse får således mulighed for 
at vælge de samme valgfag, som i dag kan vælges fra 8. 
klasse. Dette skal også give kommunerne bedre mulighed 
for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, 
og toninger af udskolingen. Der åbnes for, at kommunal-
bestyrelsen kan godkende, at der tilbydes undervisning 
i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles 
Mål for, og som ikke nødvendigvis er hverken praktisk 
eller kunstnerisk betonede fag. Dermed kan elever få 
fx valgfag om astronomi, metal/teknologiværksted og 
udformningen af hjemmesider eller tone valgfagene via 
valgfagspakker ud fra temaer som fx innovation og natur-
fag.
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Mange kommuner har allerede etableret tværgående samarbej-
de, hvilket de oplever giver eleverne bedre forudsætninger for 
at træffe gode uddannelsesvalg. Samtidig ses det, at det tværgå-
ende samarbejde ikke altid forløber glat og kræver både tid og 
engagement fra alle implicerede parter. 

Kontakt det omkringliggende samfund
Tværgående samarbejder kræver en god kontakt til det om-
kringliggende samfund, som i første omgang kan være tidskræ-
vende at etablere. Der skal være en klar forventningsafstem-
ning, mellem fx folkeskolen og erhvervsskolen eller erhvervs-
virksomheden, som er med i samarbejdet. I samarbejdet med 
ungdomsuddannelserne skal de økonomiske betingelser for 
samarbejdet også fastlægges. Flere kommuner beskriver, hvor-
dan de har inddraget deres ungdomsskoler tæt og i nogle tilfæl-
de brugt dem som bindeled til det øvrige lokalsamfund. 

Vær opmærksom på ressourcer i forhold til små folkeskoler
Små skoler kan have svært ved at finde de fornødne ressourcer 
til valgfagene. Der er et begrænset antal undervisere og dermed 
mindre fleksibilitet i planlægningen. Derudover peger nogle af 
de deltagende kommuner på, at små skoler ligeledes kan have 

I Lejre Kommune har man etableret et samarbejde 
med ungdomsskolen om at udbyde kommunale valg-
fag. På den måde kan alle kommunens skoler tilbyde 
en bredere vifte af valgfag og linjer.

Det samme gør sig gældende i Vejen Kommune, hvor 
to skoler har etableret et samarbejde med ungdoms-
skolen om at udbyde fælles valgfag.

Generelt peger flere kommuner på, at sparring på tværs af sko-
lerne har været et vigtigt middel til at imødekomme de udfor-
dringer, som etablering af valgfag og linjer kan medføre.

svært ved at sammensætte så bred en vifte af valgfag som øn-
sket. Også her er udfordringerne forsøgt løst ved at etablere 
samarbejder med ungdomsskolerne. 



14 NYE OPGAVER I FOLKESKOLE OG UU
TEMA 05/ UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN

TEMA 05/ 
UDDANNELSES-
PARATHEDS-
VURDERINGEN
Vurderingen af uddannelsesparathed er fremrykket til begyn-
delsen af 8. klasse. Den kaldes for en foreløbig vurdering af ud-
dannelsesparathe, og skal identificere de unge, som har behov 
for en særlig vejlednings- eller skolemæssig indsats for at nå at 
blive uddannelsesparate til slutningen af 9. klasse. Selvom UU-
centret i teorien har ansvaret for vurderingen af uddannelses-
parathed, er en stor del af opgaven i praksis overgået til folke-
skolen. Folkeskolen (lærerteam, klasselærer, pædagog m.v.) skal 
vurdere, om eleven er personligt og socialt parat til at begynde 
på enten en erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddan-
nelse efter 9. klasse. Dertil kommer den første standpunktska-
rakter i 8. klasse, hvor grænsen for uddannelsesparathed er sat 
ved et karaktergennemsnit på fire. Tilsammen danner dette en 
vurdering af personlig, social og faglig uddannelsesparathed. 
UU-vejledningen skal kun foretage sig noget aktivt i forhold til 
de elever, som er ikke-uddannelsesparate på et eller flere af de 
nævnte parametre. Forudsætningen er, at denne gruppe udgør 
ca. 20 pct. af eleverne.

Vejledningsloven: 
§ 2 g. (…)
Stk. 2. (…) Elever, der i 8. klasse har mindst 4,0 i gennemsnit 
af standpunktskarakterer, og hvor skolens leder vurderer, 
at de sociale og personlige forudsætninger er tilstræk-
kelige, anses for uddannelsesparate også efter 9. og 10. 
klasse, jf. dog stk. 5 og 6. For øvrige elever, jf. dog § 2 h, 
foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning efter reg-
ler udstedt i medfør af § 2 i og på grundlag af oplysninger 
fra elevens skole en vurdering af, om eleven er uddannel-
sesparat efter stk. 1.

Stk. 3. For ikke-uddannelsesparate elever, jf. stk. 2, iværk-
sætter Ungdommens Uddannelsesvej-ledning og skolens 
leder i samarbejde en målrettet vejlednings- og skoleind-
sats for at understøt-te, at eleven kan blive uddannelses-
parat ved afslutningen af 9. klasse.

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering:
§ 7. Elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole 
(…) skal have en vurdering af, om de har de nødvendige 
faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbe-
gynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddan-
nelsesparathed), jf. § 2 g i vejledningsloven. Vurderings-
processen indledes i 8. klasse.

§ 8. I 8. klasse sker vurderingen af elevens faglige forud-
sætninger på baggrund af elevens opnå-ede standpunkts-
karakterer.
Stk. 2. Elever i folkeskolen, der har opnået mindst 4,0 i 
gennemsnit af de standpunktskarakte-rer, der skal afgives 
i 8. klasse, jf. lov om folkeskolen, opfylder de faglige for-
udsætninger for at være uddannelsesparat. Det samme 
gælder elever på øvrige skoler, jf. § 7.
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Afstem opgavefordelingen mellem skoler og UU
En af de udfordringer ved uddannelsesparathedsvurderingen 
som flere kommuner peger på, er en uklar arbejdsfordeling 
mellem skolen og UU. De forskellige parters roller, som de teg-
ner sig efter den nye ordning, har ikke været klart definerede 
fra start. Der har været forvirring, og nogle steder uenighed om, 
hvem der har ansvaret for hvad. Da det pædagogiske personale 
ikke tidligere har siddet med vurderingen af uddannelsesparat-
hed, har der været brug for omfattende koordinering mellem 
skoler og UU. 

Dertil peger flere kommuner på, at Ministeriet for børn, uddan-
nelse og ligestillings udmeldinger har skabt forvirring. Ministe-
riet har ikke været tydelig på rækkevidden og tyngden i den nye 
opgave til folkeskolen. Desuden har der været betydelige pro-
blemer med statens IT-understøttelse, som ellers har været lagt 
ind som en vigtig forudsætning. 

Flere steder er udfordringen med den uklare opgavefordeling 
forsøgt løst ved fokus på dialog og forventningsafstemning. 
Man har indgået dialoger både i og efter processen med henblik 
på at skabe et bedre forløb til næste år. 

I Brønderslev Kommune inviterede lederen af UU alle 
skoleledere, 8. klasseslærere og UU-vejledere til et fæl-
les orienteringsmøde, hvor lovgivning, ansvarsområ-
der og forventningsafstemning blev gjort klart. Dertil 
har man i kommunen nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal bruge erfaringerne fra første år til at lave en køre-
plan for de kommende år.

Fremadrettet sætter flere af kommunerne fokus på at få place-
ret alle de UPV-relaterede opgaver i et års-hjul/forløbsplaner, 
hvoraf også ansvarsfordelingen mellem UU og skolerne frem-
går.

Skab et fælles grundlag for vurderingen
Med de nye krav til uddannelsesparathedsvurderingen er der 
brug for at skabe en ny fælles forståelse af vurderingen. Dette 
gælder særligt i forhold til begreberne om personlige og sociale 
kompetencer, som er svære at definere og fastlægge mål for. 
Flere kommuner påpeger, at det pædagogiske personale ikke 
har været klædt ordentligt på til at foretage vurderingen. Nogle 

I Lejre Kommune har UU bidraget med hjælp til at 
klæde lærerne på til den nye opgave med at vurdere 
personlig og social uddannelsesparathed gennem af-
holdelse af ”uddannelsesparatheds-workshops”.

Vejen Kommune beskriver, hvordan de planlægger et 
dialogmøde mellem alle parter, hvor også repræsen-
tanter fra ungdomsuddannelserne er inviterede til at 
belyse, hvad de unge skal kunne for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse.

Dertil beskriver mange kommuner, hvordan de har nedsat ar-
bejdsgrupper, som fremadrettet skal arbejde med at danne en 
fælles forståelse og et fælles grundlag for vurderingerne. Ar-
bejdsgrupperne kan også være tværfaglige.

Vær bevidst om sprogbrug
Nogle kommuner peger på, at begrebet ikke-uddannelsesparat 
har en negativ klang, som kan skabe udfordringer i kommuni-
kationen med eleverne såvel som deres forældre. Dertil påpeges 
det, at begrebet kan være en smule misvisende, når man taler 
om elever i starten af 8. klasse, da meget kan nå at ændre sig, 
inden de skal sendes videre i uddannelsessystemet

Flere kommuner beskriver, hvordan de har forsøgt at arbejde 
med at vende begrebet ikke-uddannelsesparat til noget positivt. 
Særligt fokuseres der på kommunikationen med elever og for-
ældre, og hvordan vurderingen bør omtales og formidles.

kommuner beskriver, at medarbejderne hellere ville vurdere 
elever ikke-parate for at være sikre. Desuden beskriver flere 
kommuner, at der hos dem har været store variationer i den 
måde vurderingen er blevet foretaget på på tværs af skoler i 
kommunen. De vurderer, at lærerne mangler vejledning og et 
fælles grundlag, som de kan bygge deres UPV-vurderinger på.
Kommuner har forsøgt at opnå et fælles grundlag for vurderin-
gerne ved at skabe mulighed for dialog mellem skoler og UU-
vejledere. Mange af de deltagende kommuner beskriver, hvor-
dan UU har budt ind med både information og praktisk hjælp i 
forhold til at klæde det pædagogiske personale på til opgaven. 
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Kommunesamarbejde om udskoling, UU-vejledning 
og overgang til ungdomsuddannelse

I 2014 og 2015 deltog 26 kommuner i et kommunesamarbejde 
om de nye opgaver i samarbejdet mellem UU, folkeskolen og 
ungdomsuddannelserne, som følger af reformerne af folke-
skolen og erhvervsuddannelserne. Formålet var at styrke kom-
munernes arbejde med elevernes uddannelsesvalg og skabe 
sammenhæng for eleverne i overgangen mellem grundskole 
og ungdomsuddannelse. De 26 kommuner deltog hver med en 

repræsentant fra forvaltningen, fra UU og en skoleleder for at 
sikre, at i drøftelserne blev kvalificeret af bredt og skabe et fæl-
lesskab om indsatserne.

Møderne var tilrettelagt ud fra de samme gennemgående te-
maer, som er beskrevet i dette inspirationsmateriale. Indholdet 
var en blanding af input fra eksperter og interessenter, tvær-
kommunale drøftelser og præsentation af erfaringer fra de del-
tagende kommuner. 

Deltagerkommuner og kontaktperson

Billund Kommune – Boye Skov Lauritsen bsl@billund.dk, Brønderslev Kommune – Lars Brøndum Leed lars.brondum.
leed@99454545.dk, Fredensborg Kommune – Lone Steensig lste@fredensborg.dk, Fredericia Kommune – Jesper Ryttov 
jesper.ryttov@fredericia.dk, Frederikshavn Kommune – Taija Vangsø Erichsen tava@frederikshavn.dk, Gladsaxe Kommune 
– Anne Bjerregaard Sinding annsin@gladsaxe.dk, Gribskov Kommune – Camilla Jensen ckjen@grobskov.dk, Helsingør Kom-
mune – Andreas Elkjær ael08@helsingor.dk, Horsens Kommune  - Anne Krøger Pedersen akrp@horsens.dk, Høje-Taastrup 
Kommune– Mette Sørensen mettesoer@htk.dk, Jammerbugt Kommune – Charlotte Hove charlotte.hove@99454545.dk, 
Kerteminde Kommune – Peter Plenge Wamberg Ppw@kerteminde.dk, København Kommune – Elisabeth Nordskov 
Sørensen elnors@buf.kk.dk, Lejre Kommune – Anne Louise Terreni ante@lejre.dk, Nordfyns Kommune – Minna Andersen 
ma@nordfynskommune.dk, Nyborg Kommune– Bodil Wang brw@nyborg.dk, Randers Kommune– Torben Bugge Torben.
Bugge@randers.dk, Ringkøbing-Skjern Kommune – Preben Horsted preben.horsted@rksk.dk, Thisted Kommune – 
Marianne Kjeldsen mk@thisted.dk, Vallensbæk Kommune – Steen Liljegreen sl@vallensbaek.dk, Varde Kommune – 
Flemming Skaarup flsk@varde.dk, Vejen Kommune – Kirsten Busk kfb@vejen.dk, Vejle Kommune – Anders Høgsbro Holm 
anhho@vejle.dk, Vesthimmerland Kommune – Henriette Quist hqv@vesthimmerland.dk, Viborg Kommune – Claus Jensen 
clj@jobcenterviborg.dk og Aalborg Kommune – Mette Haugaard Jensen mhj-skole@aalborg.dk

Kontakt de enkelte kommuners kontaktpersoner for at få mere at vide om eksemplerne i materialet, hvad kommunerne lykkes 
med og hvor der er udfordringer.


