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Bidrag til en fælles indsats for at sikre god introduktion til ungdomsuddannelserne
Der arbejdes lige nu lokalt og nationalt på at sikre udskolingseleverne en
god introduktion til ungdomsuddannelserne inden for rammerne af indsatserne for at minimere smittespredningen af COVID-19.
I samarbejde med Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, Danske
SOSU-Skoler, KL, Danske Gymnasier, Danske HF og VUC, Efterskoleforeningen, Skolelederforeningen og Uddannelsesforbundet arbejder
Børne- og Undervisningsministeriet på at stille flere og nye digitale materialer til rådighed, der kan bidrage til, at udskolingseleverne får et godt
kendskab til ungdomsuddannelserne. Formålet er hurtigt at få formidlet
anvendelsesorienterede inspirationsmaterialer, der kan understøtte skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og den kommunale ungeindsats i at
tilrettelægge alternativ brobygning. Derfor søger ministeriet og organisationerne erfaringer og materialer til denne fælles indsats. Der vil være tale
om materialer, som lokale uddannelsesinstitutioner kan tage udgangspunkt i og tilpasse lokale forhold eller supplere med lokalt indhold i deres vejledning og formidling af uddannelserne.
Den fælles indsats vil bl.a. fokusere på at udbrede erfaringer og materiale
om introduktion til ungdomsuddannelserne, der foregår ved at:
-

Undervisere eller elever fra ungdomsuddannelser besøger
grundskoler fysisk
Ved disse besøg introduceres en eller flere ungdomsuddannelser
for hele eller dele af grundskoleklasser. Forløbene indeholder opgaver om eller fremvisning af elementer, der spejler faglige elementer fra og hverdagen på ungdomsuddannelserne.
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-

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne gennemfører virtuelle
forløb for grundskoler
I disse forløb præsenterer ungdomsuddannelsesinstitutioner faglige elementer fra og hverdagen på ungdomsuddannelserne virtuelt. Det kan både foregå synkront eller asynkront i tid og sted.

-

Digitale materialer, der er målrettet udskolingselever eller
deres forældre
Elever og forældre opsøger på egen hånd information om ungdomsuddannelser, eksempelvis på UddannelsesGuiden og ved
informationsarrangementer. Eksempelvis virtuelle forløb omhandlende det at skulle træffe et uddannelsesvalg og de forskellige muligheder, ungdomsuddannelser giver.

Til lærere, uddannelsesvejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne publiceres materialer og inspiration til introduktion til ungdomsuddannelserne på emu.dk. Her kan de fagprofessionelle fx finde anvendelsesorienterede forløb og redskaber, der kan omsættes til lokale forhold.
Til elever og forældre samles materialer, der kan informere om og skabe
kendskab til mulighederne i ungdomsuddannelserne samles og publiceres
på UddannelsesGuiden (ug.dk). Indholdet grupperes efter målgrupper, så
der vil være særskilt formidling til forældre, lærere/vejledere og elever.
Til den fælles indsats er der brug for forslag fra jer, der allerede har erfaringer med eller materialer om overstående. Har du eller din institution
gode eksempler eller understøttende materialer, som I har mulighed for
at dele det med ministeriet og organisationerne med henblik på publicering eller formidling af materialerne på emu.dk og ug.dk, må I meget
gerne sende det til Center for Grundskole i Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet på vejledning@stukuvm.dk.
Har I spørgsmål til ovenstående, så er I meget velkomne til at kontakte
konsulent Johanne Schiøtt Nielsen, +45 35 87 85 92.
Med venlig hilsen
Christine Lindrum Iversen
Kontorchef
Center for Grundskole
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Børne- og Undervisningsministeriet
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