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I er meget velkomne til at kontakte os �

Uddannelsesvejledning skoleåret 2021/2022
For os på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole er det vigtigt, at vores elever trives og får et godt
skoleår. Mindst lige så vigtigt er det for os at ”aflevere” dem godt igen, det vil sige at sende dem
videre efter endt ophold med vished om, at de kommer godt videre med en uddannelse.
Derfor tager vi vejledningen af vores elever alvorligt.
Som noget nyt, vil vi i år arbejde med en innovativ brobygningsopgave (IBO). Den erstatter den tidligere Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) og den almindelige brobygning til ungdomsuddannelserne. Styrken ved IBO er, at eleverne også kommer i en såkaldt ”erhvervsbrobygning” og dermed
kommer til at arbejde tæt med en virksomhed. IBO breder sig over 5 faser, og vi vil informere om
forløbet senere.
Det er hovedsageligt i de personlige samtaler, vi kan vejlede og støtte den enkelte elev, inden ansøgningsskemaerne skal sendes i marts, men er der brug for flere samtaler, står vi naturligvis til
rådighed. Som udgangspunkt bruger vi den tid på eleven som eleven har brug for.
Med denne plan for vejledningsdelen af skoleåret håber vi, at det bliver nemmere at følge med i,
hvad der sker i løbet af året. Den bedste vejledning gives i samspil mellem elev, vejleder og forældre.
I er som forældre selvfølgelig altid velkomne til at kontakte vejlederne enten på skolen, via Viggo
eller pr. mail.
Parathedsvurdering:
I forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse skal vi som faglærere, skole og vejledere
”parathedsvurdere” den enkelte elev. Det vil i bund og grund sige, at vi skal vurdere om eleven er
parat til den ønskede uddannelse.
Det gør vi ud fra 4 kriterier:
- de faglige kompetencer
- de sociale kompetencer
- de personlige kompetencer
- praksisfaglige kompetencer
Vi gør opmærksom på, at der i år skal laves en ”mini-upv” for 9. klasse. Det skyldes, at der, på
grund af Corona, ikke blev lavet en parathedsvurdering af de nuværende 9. klasser, da de gik i 8.
klasse.

Oversigt over årets aktiviteter
September 2021:

Fælles information om vejledningsaktiviteter i løbet af året
Eleverne får fællesinformation om, hvad vejledning og parathedsvurdering indebærer.

Sept./oktober 2021:

1. vejledningssamtale med uddannelsesvejleder – herunder ønske til
uddannelsesområde til forhåndsparathedsvurderingen.
Forhåndsparathedsvurderingen er en rent intern vurdering, der skal
hjælpe den enkelte elev til at få afklaret, hvad de eventuelt skal
forbedre inden den 1. gældende parathedsvurdering i december.
Uge 41: 12. + 13. oktober – IBO fase 1
15. oktober: Forældresamtale med kontaktlærer – herunder tilbagemeldingen på forhåndsparathedsvurderingen.

Nov./dec. 2021:

Uge 44: 2.+3. november – IBO fase 2 + 3
Uge 48: 29. + 30. november samt 1. + 2. december: IBO fase 4 +5

Januar 2022:

2. samtale med vejleder – herunder introduktion til portfolio og ansøgningsskema, som skal udfyldes online i løbet af januar/februar med
hjælp af forældre.
Information til forældre/elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelser.
Åbent hus på diverse ungdomsuddannelser (datoer offentliggøres senere). Vi anbefaler varmt, at eleverne besøger de ungdomsuddannelser, de overvejer at søge ind på.
15. januar:
Parathedsvurdering og karakterer på www.optagelse.dk – derefter kan
eleverne udfylde uddannelsesønsker mm.

Februar 2022:

Søndag 13. februar
Hvis jeres barn på dette tidspunkt ikke er helt afklaret med hensyn til
valg af ungdomsuddannelse, er der denne dagmulighed for en samtale
mellem elev, vejleder og forældre. En samtale, der forhåbentlig munder

ud i en afklaring. Er eleven og forældrene afklarede, er det ikke nødvendigt at tilmelde sig en samtale. Mere herom senere.
Senest onsdag den 23. februar
Senest denne dag skal studievalgsportfolien og ansøgning og til ungdomsuddannelse være udfyldt.
Når ansøgningerne og uddannelsesplanen er udfyldt, kigger vi dem
igennem, inden forældre kan afsende dem med Nem-id.
Marts 2022:

Senest 1. marts skal forældre afsende ansøgninger med Nem-id.

Juni 2022:

Endelig uddannelsesparathedsvurdering
Evaluering af vejledning

