
UDDANNELSE OG JOB (UJ) 

Kursus i Uddannelse og Job 
masterplan for grundskolelærere 
2016 



Program  

• Uddannelsespolitik,  
nationalt og lokalt  

• Masterplanen for Uddannelse og Job  
– Teoretisk grundlag 

– Kompetencemål, videns- og færdighedsmål 

• Uddannelse og job – undervisningsforløb 

• Samarbejdet med UU 

• Planlægning af egen undervisning 2016-17: 
– UJ-læringsmål? 

– UJ-forløb? 

– UJ ud af huset/ind i huset? 

• Tak for i dag 

 



National uddannelsespolitik 



National uddannelsespolitik 

 

 

 

 

 

 

 

Ubalancer på arbejdsmarkedet 2025 



National uddannelsespolitik 

Mangel på arbejdskraft 
• CNC-operatør  
• Industrioperatør  
• Automatiktekniker  
• Jern- og metalsliber  
• Smede/klejnsmede  
• Industritekniker 
• Procesoperatør 
• Elektronikfagtekniker 
• Værktøjsmager  
• Industrioperatør 
• Plastmager 
• Stærkstrømstekniker 
www.arbejdsmarkedsbalancen.dk   
 

 

http://www.arbejdsmarkedsbalancen.dk/


Vores egne ”blinde” pletter 

• Lærernes måde at omtale forskellige 
ungdomsuddannelser på præger  
elevernes uddannelsesvalg 

• Lærernes kendskab til de erhvervs- 
rettede ungdomsuddannelser er  
begrænset 

 

 



Lokal uddannelsespolitik  
Hvorfor?  

Hedensted kommune mangler  

og vil komme til at mangle kvalificeret/ 

faglært arbejdskraft indenfor forskellige  

erhvervsuddannelsesområder. 

 

Det gavner ingen menneskers selvværd og 

livskvalitet at være ekskluderet fra 

uddannelses- og arbejdsmarkedet 

 

Hvis dette skal lykkes  

-skal alle stå sammen 
 

Hedensted Kommune 

Produktionserhvervs- 
kommune 

Indbyggere: 46.091  

6-16 årige: 7.181  

Folkeskoler: 21 

Andel 25-64 årige uden uddannelse 



Lokal uddannelsespolitik –  
Politiske visioner 

Kommunens VISION er: 
• At alle er selvforsørgende og har en uddannelse eller 

er i et job med uddannelsesperspektiv  

• At styrke kommunens produktionserhverv og øge 
afgangselevernes indsigt i produktionsvilkår,             
job-, uddannelses- og karrieremuligheder   

• At flere unge vælger en erhvervskompetencegivende 
ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen 

• At alle unge er innovative, entreprenante og har mod 
på livet  

 



Lokal uddannelsespolitik –  
Politiske mål 

• Alle elever påbegynder en ungdomsuddannelse eller 
er i et job eller en beskæftigelse med et 
uddannelsesperspektiv direkte i forlængelse af 
grundskolen 
 

• I 2016 og 2018 er henholdsvis 91% og 93% af en 
årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. 
efter afsluttet 9. klasse (aktuelt tal er 87%) 
 

• 27% af en afgangsårgang i Hedensted vælger i 2020 
en erhvervsuddannelse umiddelbart i forlængelse af 
grundskolen (nationalt mål er 25%) 



Masterplan for Uddannelse og Job 
Hvordan? 

• Fokus på Uddannelse og Job 
fra grundskolen 

 

• Alle omkring børnene/de unge  
bidrager med input til deres   
læring om uddannelse og job 

 

• Fagene ind i UJ – UJ ind i fagene 

 

 



Masterplan for Uddannelse og Job 
- arbejdsproces/tidsplan 

• marts - okt. 2015: Arbejdsgruppen udarbejdede 
oplæg – grundskoler afprøvede og evaluerede forløb. 

• nov.- dec. 2015: Høringsrunde: i skolebestyrelser, hos 
ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedets parter, 
relevante organisationer ( i samarbejde med 
Hedensted Erhverv)  

• primo 2016: UJ-masterplanen blev vedtaget af et 
enigt Byråd  

• August 2016: Implementering 



Masterplan for Uddannelse og Job  
- redskaber 

En række undervisningsforløb i UJ  

– Pædagogisk tilgang: Bill Law 

– Keep it simple 

Obligatoriske UJ-forløb: 

• Mellemtrin: Fokus på Innovation og entreprenørskab 

–   5. klasse: Voksnes ideer og virksomheder  

• Udskoling:  Fokus på Valg af uddannelse 

–  7. klasse: HOP-IN  

–   8. klasse: Erhvervspraktik, Skills og Introkurser 

Kollektiv vejledning 7.-9. i klasse (UU) 



Bill Law 

Opfatte  (sensing – finding out) 
Få indtryk, information og kontakter til at komme videre 
Se, høre, mærke. 
(Hvad sker der her? Hvem – hvad – hvornår – hvor?) 

 

Filtrere  (sifting – sorting out) 
Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder 
Sammenligne og opdage sammenhænge 
(Hvorfor overrasker det?  Er det helt forskelligt fra eller ligner det, det/dem jeg kender til? Forandrer det noget?) 
 

Fokusere (focusing – checking out) 
Vide hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor 
Finde ud af, hvad der er vigtigt (for mig og for andre) 
(Hvad er vigtigst for mig og hvorfor? Hvorfor er det så hårdt at deale med? Hvorfor bliver jeg nød til at gøre noget?) 
 

Forstå (understanding – working out) 
Vide hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes at føre til hvad 
Forklare, foregribe 
(Hvordan blev det sådan? Hvad kan jeg forestille mig at gøre ved det? Hvordan løser jeg det?) 
 



 



 

Arbejdsliv 

Eleven kan vurdere sammenhænge 
mellem egne valg og forskellige 

vilkår i arbejdsliv og karriere 

Færdighedsmål: Eleven kan vurdere 
forhold i arbejdsliv med betydning 
for valg af uddannelse og job 
Vidensmål: Eleven har viden om 
rammer, betingelser og muligheder 
for ansatte, selvstændige og 
iværksættere 

At anvende jeres viden om, hvad 
man skal være dygtig til i forskellige 
jobs. 



Masterplan for Uddannelse og Job  
Kompetencemål 
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/uddannelse-og-job 



UJ kompetencemål,  
Færdigheds- og vidensmål 



 



 



 



Videns og færdighedsmål  
-> læringsmål 

 



Masterplan for uddannelse og job 
http:\\uu.hedensted.dk  



Masterplan for uddannelse og job 
http:\\uu.hedensted.dk 



Masterplan for uddannelse og job 
http:\\uu.hedensted.dk 



Masterplan for Uddannelse og Job 

Rammer og krav til UJ 

• UJ indgår i undervisningen i de obligatoriske fag 

• Skolelederen sikrer, at masterplanens rammer 
udfyldes 

• I samarbejde med det omgivende samfund skal hver 
klasse minimum undervises i et UJ-forløb om året. 

• Klasseteamet planlægger UJ ud fra den kommunale 
læseplan. 



Masterplan for Uddannelse og Job 

UU’s rolle:  

• Bistand til UJ i årsplanlægning 

• Sparring i forhold til kontakter til uddannelser og 
virksomheder 

• Samarbejdsaftale med overbygningsskoler 
– Årshjul for samarbejde mellem skole og UU i 7.-9. klasse 

– Kollektive  vejledningsforløb i 7.-9. klasse 

– Individuel vejledning af IUP-elever 8.-9. klasse 



Planlæg egen UJ-undervisning  
Hvad gør I ?… 

1. Teamsamarbejde – Hvad laver vi i forvejen af UJ - 
Hvad vil vi gerne lave af  UJ i det kommende skoleår? 
• UJ-læringsmål? 

2. Hvordan kan UJ passe ind i jeres øvrige aktiviteter i 
året? 
• UJ-forløb? 

• UJ ud af huset/ind i huset? 

3. Hvordan kan I tænke UJ ind i jeres fag? 
 



Rundvisning og tak for i dag… 


