
Vejledning på Sjørringvold Efterskole 

I starten af skoleåret er alle elever til en vejledningssamtale med en af skolens 2 vejledere. 

Der snakkes om de faglige mål for skoleåret, prøver og (brobygningsønsker for 10. klasses eleverne). 

 

I løbet af året vil vi oplyse om uddannelsesveje, jobmuligheder, og krav. Vi vil gennemgå ug.dk, som er en 

portal, hvor man kan søge og få relevante svar omkring uddannelser og job.  

Vi vil besøge ungdomsuddannelserne i Thisted med 9. klasse og tage på nogle virksomhedsbesøg i vores 

nærområde.  

 

Uddannelsesparathed 

I 8. klasse skal eleverne vurderes i forhold til deres uddannelsesparathed. En proces som begynder i 8. 

klasse og fortsætter i 9.  og evt. 10. klasse. Uddannelsesparathed er en vurdering af, om den unge har de 

nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 

10. klasse, eller om den unge har særlige udfordringer, der skal arbejdes med inden han/hun bliver parat. 

Det er klassens lærer, der i løbet af efteråret skal vurdere hver enkelt elevs faglige, sociale og personlige 

forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

I uge 46 er 10. klasserne fordelt i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser. Ugen skal være en hjælp 

til de unge, når de snart skal vælge ungdomsuddannelse, ligeledes kan det give noget stof til deres OSO 

opgave, (en obligatorisk selvvalgt opgave, som 10. klasses elever skal lave og som de bliver bedømt for). 

 

Uddannelsesplanen er en officiel ansøgning til 10 klasse/ungdomsuddannelse og obligatorisk for elever i 

9. + 10. klasse. Eleven skal beskrive sig selv, ønske hvilken specifik 10. klasse eller ungdomsuddannelse man 

vil søge ind på. Uddannelsesplanen gennemgåes sammen med vejleder/lærer. Forældrene skal godkende 

og underskrive planen med NEM ID, hvorefter vi som skole sender den videre via optagelse.dk, senest den 

01. marts. Det er os som skole, som tilmelder eleven 10. klasse eller ungdomsuddannelse. Hvis en elev har 

brug for ekstra støtte til det faglige, it-rygsæk, m.v. vil vi skrive det i elevens uddannelsesplan. Hvis vi 

anbefaler mentorordning til den unge, vil vi i forvejen kontakte den pågældende ungdomsuddannelse og 

høre om mulighederne. Skal eleven videre på en anden efterskole, er det dog vigtigt, at man som 

forældre, selv har tilmeldt eleven den pågældende skole, i god tid inden. 

 

Tag en snak hjemme om ønsker til uddannelse og job, så de unge kan begynde at forberede sig lidt. Vi 

opfordrer også til, at man tager ud og besøger relevante uddannelser i Jeres nærområde, når der er åbent 

hus arrangementer. 

 

Hvis en elev har behov for en særlig tilrettelagt uddannelse, vil vi i samarbejde med forældre kontakte det 

UU-center, som hører til elevens hjemkommune, de vil kunne rådgive os, i forhold til hvilke tilbud, som der 

er i netop elevens hjemkommune.  

 

Som vejleder på en ordblinde efterskole er vi nødt til at vurdere individuelt. Vi betragter vejledning som 

meget vigtig og bestræber os på at give hver enkelt elev en god og oplysende vejledning.  

   


