
Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 10.06.2020 

Måltal for søgning til Erhvervsuddannelserne 
 

 

Søgemønstre til Ungdomsuddannelserne og den forudgående vejledning 
og indsatser 
 
Dette notat beskriver den aktuelle søgning til Ungdomsuddannelserne i Rudersdal Kommune 
sammenholdt med Region og landstal. Endvidere beskrives de forskellige indsatser og 
vejledningsopgaverne forud for de unges valg til ungdomsuddannelserne. 

Søgemønstre 
 

90 % målsætning  
I aftale om Bedre veje til uddannelse og job er fastlagt en national målsætning, at 90 % af en 
ungdomsårgang i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Den seneste ministerielle 
opgørelse er fra 2018 og viser. 
 
Tabel 1; Andel af elever der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse 

 Rudersdal Region 
Hovedstaden 

     Danmark 

2013  93,6 86,5 87,2 

2014  93,8 86,4 87,0 

2015  93,9 87,1 86,9 

2016  93,9 86,1 86,8 

2017  94,0 87,5 87,9 

2018  94,1 88,1 87,9 
Kilde: Undervisningsministeriets profiltal 
 
Som det ses, så ligger Rudersdal Kommune en del over det nationale måltal. 

Overgangsfrekvens - grundskole og ungdomsuddannelse eller anden 
aktivitet 
Nedenfor ses hvordan elever med bopæl i Rudersdal Kommune har søgt Ungdomsuddan-
nelserne i 2019 og 2020 sammenholdt med gennemsnit for hele Danmark i 2020 
 
Tabel 2, overgangsfrekvens fra grundskole til ungdomsuddannelse   

 EUD GYM ITU Andet 

Rudersdal 2019 4,5 92,5 0,9 2,1 

Rudersdal 2020 6,5 91,5 1,1 0,9 

Danmark 2020 19,9 72,0 3,1 5,0 

Kilde optagelse.dk 
 

Forklaringer  
EUD =  Erhvervsuddannelserne  
GYM =  Gymnasiale uddannelser  
ITU =  STU, FGU  



Forklaringer  
Andet =  Ungdomshøjskole, 

beskæftigelse, ophold i 
udlandet mv.  

 
Som det fremgår af tabel 2, så er der en væsentlige højere søgning til 
gymnasieuddannelserne i Rudersdal end på landsplan og lavere søgning til EUD, ITU og 
andet. 

Proces og aktiviteter frem mod de unges valg af ungdomsuddannelse 

 

Uddannelsesplan  
Som fortsættelse af elevplanen fra 0.-8. klasse skal alle elever have en uddannelsesplan

1
 ved 

udgangen af 9. klasse. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde  
.  

 Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, forberedende grunduddannelse, 
beskæftigelse eller en aktivitet, der kan føre frem til, at eleven bliver uddannelsesparat.  

 Status vedr. de faglige, personlige og sociale forudsætninger  

 Mål med evt. at gå i 10. klasse  
 
Uddannelsesplanen spiller en fremtrædende rolle for ikke uddannelsesparate elever i grundskolen og 
for unge med afbrudte uddannelsesforløb og/eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.  
For disse målgrupper skal uddannelsesplanen udarbejdes sammen med den unge, og eleven/den 
unge, evt. forældrene og UU/KUI skal have adgang til planen.  
Lovkravene er særligt specifikke for elever/unge, der ønsker optagelse på FGU, idet 
uddannelsesplanen skal indeholde  
 

 Aftale om et eventuelt afsøgningsforløb til forberedende grunduddannelse og dets varighed  

 Valg af uddannelsesspor  

 Uddannelsens mål  

 Evt. aftale om kontaktperson  

 Indsatser og mål for den unges behov for social støtte eller behandling  

 
Ved en evt. forlængelse eller en ændring af uddannelsesmålet skal justeringen godkendes af UU-
Sjælsø eller de respektive kommuners ungeindsatser, mens øvrige ændringer kun kræver en 
orientering om disse.  
 
Undervisningsministeriet udgav en pjece Bliv skarp på uddannelsesplanen, men stillede de enkelte 
kommuner frit i forhold den konkrete udformning af uddannelsesplanen.  
 
Som konsekvens heraf har UU-Sjælsø måtte afse omfattende ressourcer til udarbejdelse af 
uddannelsesplanens form og ikke mindst tekniske løsninger, der muliggør deling af data mellem UU-
Sjælsø og de samarbejdende/aftagende kommuners forskellige forvaltninger, også i henhold til GDPR. 
 

Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes  
UU-Sjælsø gennemfører tiltag for elever og unge med det formål at udvikle og øge unges 
uddannelsesparathed, valg- og karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang. 
 

                                                
1
  Terminologien vedr. begrebet ”uddannelsesplan” er blevet systematiseret. Ansøgningen til en uddannelse betegnes ikke 

længere som uddannelsesplan, men som ansøgning 



Generelle vejledningstilbud Kollektiv vejledning  
Kollektiv vejledning er en af UU-Sjælsøs kerneopgaver for samtlige elever i 7.-10. klasse.  
Bekendtgørelseskravet til indholdet er bl.a. følgende
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 Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen  

 Processen vedr. uddannelsesparathedsvurderingen  

 Introduktion til ungdomsuddannelser, herunder beskæftigelsesmuligheder  

 Introduktion til optagelse.dk og processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse inkl. 
studievalgsportfolio (afrapporteringsskema)  

 
Den kollektive vejledning bygger videre på undervisningen i Uddannelse og job.  
 
I UU-Sjælsø er der i alt afsat 24 timer til den kollektive vejledning, der normalt fordeles med 4 timer i 7. 
klasse, 8 timer i 8. klasse og 6 timer i hhv. 9. og 10. klasse.  

 

Introduktionskurser og brobygning  
Introduktionskurserne for eleverne i 8. klasse er obligatoriske, varer i alt 5 dage og afvikles klassevis. 
Under besøget på ungdomsuddannelserne ledsages klasserne af en lærer.  
I skoleåret 2019-20 planlagde UU-Sjælsø introkurser inkl. introdag med Skills-aktivitet for 2043 elever i 
8. klasse i Allerød, Furesø6, Hørsholm og Rudersdal  
 
Introkurser sammensættes således:  

 1 dag intro på en erhvervsskole (Inkl. Skills-aktivitet i efteråret)
3
  

 2 sammenhængende dage på en erhvervsskole  

 2 dage på to forskellige gymnasiale uddannelser  
 

Udbyttet af introkurserne forudsætter en grundig forberedelse og efterbearbejdning. Hvis UU-Sjælsø 
er tilkøbt til at undervise i Uddannelse og job, står UU-vejlederne for dette i samarbejde med lærerne. 

 

Brobygning i 9. klasse  
Både ikke-uddannelsesparate og uddannelsesparate elever, der ikke er afklaret ift. uddannelsesvalg, 
kan tilbydes 2-10 dages brobygning, hvor omfanget fastsættes af skolens leder i samarbejde med UU-
Sjælsø. Dette bruges dog meget lidt af skolerne i UU-Sjælsøs område. 
 
 

Nedslag i vejledningsaktiviteter  
Følgende oversigt illustrerer UU-Sjælsøs vejledningsaktiviteter, hvor nogle henvender sig til samtlige 
elever, mens andre tilbud har mere specifikke målgrupper, herunder ikke uddannelsesparate elever og 
elever, hvor f.eks. mistrivsel skygger for uddannelsesvalget. 
 

For alle  
UU-Sjælsø afholder en række vejledningsaktiviteter for elever i grundskolen og 10. klasse. 
 

 Introkurser 2043 elever (kun delvist gennemført i 2020 pga. Covid-19) (8.klasse) 

 Skillsaktivitet 2043 elever (8.klasse) 

 Jobfestivaler 1680 elever (Aflyst i 2020 pga. Covid-19). (6.klasse) 
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3 Skillsdagens indhold planlægges af SkillsCopenhagen i samarbejde med erhvervsskolerne.  

 



 Uddannelsesmesse 1634 elever (8,-10. klasse elever og forældre)  

 Uddannelsesaftener1518 besøgende (8.-10.klasse og deres forældre) 

 Erhvervspraktik 1354 elever (8. eller 9. klasse). 

 Brobygning 387 elever (9.-10.klasse). 
 

Flowet i fællesarrangementer  
Vejledningsforløbet indeholder en række kollektive arrangementer uden for klasserummet, hvor elever 
og forældre præsenteres for informationer og refleksionsmuligheder på tidspunkter, der er 
hensigtsmæssige i forhold til karrierelæring og det senere uddannelsesvalg.  
 

 Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret – for 8. klasser og interesserede 10. klasseelever 
(efteråret). Planlægges og afvikles i fællesskab med de øvrige UU/KUI-centre i Nordsjælland.  

 Uddannelsesaftener lokalt i de fire kommuner – for 8.-10. klasser og deres pårørende 
(oktober/november)  

 
Derudover tilbydes  

 Jobfestival – for 6. klasser i alle fire kommuner i maj/juni som en del af undervisningen i 
Uddannelse og job. 

 
I udskolingen deltager UU-Sjælsøs vejledere i forældreaftener i begyndelsen af skoleåret. Især 
forældreaftenen i 8.klasse er af stor betydning, da forældreansvaret i forbindelse med ansøgningen til 
ungdomsuddannelsen og adgangskravene til ungdomsuddannelserne præciseres ved denne lejlighed:  
 

 UU-Sjælsøs kollektive vejledning danner basis for elevernes viden om uddannelsessystemet 
og ansøgningsproceduren. Uddannelsesparate elever og deres forældre indhenter selv 
relevante oplysninger om uddannelser på diverse portaler som f.eks. www.ug.dk, på 
uddannelsesinstitutionernes hjemmesider. Yderligere vejledning via www.evejledningen.dk.  

 UU-Sjælsøs vejledningsindsats er målrettet de ikke-uddannelsesparate unge og deres 
forældre.  

 Forældrene spiller en meget stor rolle i forbindelse med deres børns uddannelsesvalg.  
 

Uddannelsesaftener  
I oktober/november afholdtes en uddannelsesaften i hver af UU-Sjælsøs fire kommuner.  
Aftenerne afvikledes som en kombination af oplæg og stande.  
I alt deltog 1513 fremmødte i UU-Sjælsøs fire uddannelsesaftener i 2019.  
Dette års reducerede fremmøde kan tillægges vanskeligheder mht. forældrekommunikation pga. af 
lanceringen af AULA omkring efterårsferien og ikke mindst, at aftenen i Rudersdal var 
sammenfaldende med Halloween.  
Rigtigheden mht. form og indhold bekræftedes dog af de fremmødte. 
 
På uddannelsesaftenerne møder forældre og deres børn repræsentanter for  

 10. klasse (kommunale, private og på erhvervsskolerne)  

 Erhvervsuddannelser inkl. eux - tekniske, merkantile samt social og sundhed  

 Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf)  

 Maritime uddannelser  

 Udvekslingsorganisationer  

 Efterskoler  

 Forsvaret  
 



Den øgede interesse for de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser varer ved, lige som 
erhvervsuddannelserne bemærker en positiv afsmittende effekt af EUX-mulighederne.  
UU-Sjælsøs vejledere fra den respektive kommunegruppe er til stede og kan bl.a. orientere om 
støttemuligheder på ungdomsuddannelserne, FGU (Forberedende Grunduddannelse) samt STU 
(Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), hvis det efterspørges.  

 

Erhvervspraktik  
Der er fra politisk side en øget bevågenhed på erhvervspraktik. Således giver Folkeskolelovens § 9 
stk. 3 og § 19d stk. 6 nu også mulighed for praktik fra 6.-10. klasse som en vejledningsaktivitet, 
ligesom eleverne i 8. og 9. klasse har krav på udsendelse i praktik i op til en uge.  
Undervisningsministeriet udgav Brug din ret til erhvervspraktik. Heri understreges det bl.a., at også 
elever med særlige behov skal støttes i at komme i praktik. 
 
Tre af skolerne i Rudersdal, Dronninggårdskolen, Vangeboskolen og Vedbæk Skole, afvikler  
erhvervspraktik i 8. klasse.  
Erhvervspraktikken indgår som et vigtigt element i uddannelsesafklaringen og forberedes og 
efterbehandles af UU-vejlederen, hvis skolen/kommunen har tilkøbt UU-Sjælsø til at varetage en del af 
undervisningen i Uddannelse og job.  
Erfaringer fra projektdeltagelsen i Unge i Praksis peger på elevernes store udbytte af at komme ud i 3 
dages praktik allerede i 7. klasse, når den indlejres i en systematisk forberedelse og efterbehandling.  
Derudover demonstrerer projektet dog tydeligvis vanskelighederne ved at finde virksomheder i UU-
Sjælsøs område, der er villige til at stille en praktikplads til rådighed for så unge elever.  
 

Uddannelsesmesse for alle 8. klasserne  
Arrangementet henvender sig til samtlige 8.klasseelelever i UU-Sjælsøs område samt uafklarede 
elever i 10. klasse.  
Messen er åben i to dage med aftenåbning for elever og forældre en af dagene. Den afvikles i 
begyndelsen af oktober.  
Eleverne fra skoler i hele Nordsjælland besøger messen.  
Uddannelsesmessen indgår i vejledningsforløbet i 8. klasse og er tænkt som  

 Fælles udgangspunkt for vejledningen på dette klassetrin  

 Inspirationskilde til valg af erhvervspraktikken i 9. klasse  

 Præsentation af erhvervsuddannelserne  

 Kvalificering af uddannelsesønsket/ønskerne, som eleven tilkendegiver senest 1. december i 
8. klasse  

 
Som en integreret del af Uddannelse og job forberedes og efterbehandles besøget med udgangspunkt 
i materialerne udarbejdet af UU/KUI-centrene i fællesskab.  
Alt efter om denne ydelse er tilkøbt af skolerne eller ej, varetog UU-Sjælsø eller skolen denne opgave. 
 

Jobfestival i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommune  
Jobfestivalen er en vejledningsaktivitet, hvor eleverne i 6. klasse møder erhverv og uddannelser i et 
inspirerende forum, idet repræsentanter fra det lokale erhvervsliv deltager. De fire jobfestivaler er 
opbygget efter et enslydende succesfuldt koncept:  

 Borgmesteren byder velkommen  

 Oplæg fra 3-4 oplægsholdere med interessante/snoede karriereveje til inspiration  

 Besøg på med repræsentanter for 25-30 jobs  

 Varighed: en formiddag  

 Lærerledsagelse  
 



Jobfestivalen skaber således en fælles referenceramme for elever, lærere og vejledere og bidrager 
desuden til opnåelse af Uddannelse og jobs kompetencemål efter 6. klasse inden for 
kompetenceområderne Fra uddannelse til job og Arbejdsliv.  
Derudover lægger jobfestivalen op til de kommende vejledningsaktiviteter fra 7. klasse og i 
udskolingen i øvrigt.  
 

Indsats for erhvervsuddannelserne  
I tråd med de landsdækkende og lokale politiske bestræbelser på at rette de elevernes fokus på 
erhvervsuddannelserne og den brede vifte af muligheder, de rummer, har UU-Sjælsøs vejledere 
afholdt disse aktiviteter ifm. med den kollektive vejledning samt i undervisningen i Uddannelse og job  
Besøg af Søfartens Fremme inkl. Seven Seas, spil om Maritime uddannelser  

 Slagter for en dag  

 Oplæg fra specialtrænede rollemodeller, der er ved at tage en erhvervsuddannelse; via 
Erhvervsskolernes Elevorganisation vejentileud.dk  

 Uddannelsesdage i 7. klasse med speciel fokus på erhvervsuddannelserne  

 Virksomhedsbesøg  
 

 
 

For nogle  
UU-Sjælsø afholder individuelle og gruppebaserede vejledningsaktiviteter for elever i grundskolen og 
10. klasse. Det drejer sig om ikke uddannelsesparate elever eller elever, der viser tegn på 
skolevægring, generel mistrivsel, perfektionisme, underpræstering, misbrugsproblemer etc.  
Desuden vejleder UU-Sjælsø elever, der dropper ud af en ungdomsuddannelse eller ikke har fundet 
fodfæste i hverken uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. 
 

 Detaljerede uddannelsesplaner for ikke parate elever eller unge med afbrudte 
skoleforløb 

 Særlige praktikforløb efter § 9 stk. 4, § 

 Snusepraktikker i virksomheder 
 Målgruppevurdering til FGU 

 Samtaler efter Vækstmodellen 

 Strategier mod angst 
 UU-Sjælsø akademiet/WATCH gruppevejledning 

 Tæt forældrekontakt 
 Tæt kontakt til forvaltninger 
 Mulighed for kontaktperson/ungeguide 

 

Overgang til ungdomsuddannelse  
 

Uddannelsesparathed – procedure, adgangskrav og ansøgning  
Vurderingsprocessen begyndes i 8. klasse10.  
På baggrund af ny lovgivning

4
 vurderedes samtlige elevers

5
 uddannelsesparathed pr. 1. december 

2019 med hensyn til tre ungdomsuddannelser: 3årige gymnasiale (hhx, htx, stx), 2årig gymnasial 
uddannelse (hf) og erhvervsuddannelserne.  
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Skolen er i hele udskolingen forpligtet til at give forældrene skriftlig meddelelse om 
parathedsvurderingens udfald og om det videre forløb.  
Efter vurderingen tilkendegiver eleven sit/sine uddannelsesønsker mht. type af ungdomsuddannelser.  
Hvis eleven ikke er uddannelsesparat til den førstprioriterede uddannelse, iværksætter skolen og 
vejlederen tiltag, der kan gøre eleven uddannelsesparat til den ønskede uddannelsestype. 
 

Skolernes frist for indberetning af karakterer samt personlige, sociale og 
praksisfaglige forudsætninger  
 

8. klasse   1. december og 15. juni  

9.og 10. klasse  1. december og ved den mundtlige prøvetermins påbegyndelse  

 
Parathedsvurdering fra UU’s side  

 

8. klasse   1. januar og 25. juni  

9. og 10. klasse  10. januar og 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende 
standpunktskarakterer for elever i 9. og 10. klasse.  

 
Pga. Covid-19 skete der ændringer vedr. ovenstående datoer i 2020 (særlige bekendgørelser).  

Adgangskrav  
Lovændringer har gjort adgangskriterierne for optagelse på en ungdomsuddannelse uhyre komplekse, 
hvilket har betydet et stort ressourceforbrug i forbindelse med formidling af disse over for elever, 
forældre og skoler.  
De detaljerede regler fx vedr. beståelseskrav mht. Folkeskolens afgangseksamen, sondringen mellem 
gennemsnit og bundne prøvefag fag inkl. vægtning etc. fremgår  
Erhvervsuddannelserne  
 
Link til Hvordan kommer jeg i gang  
Gymnasiale uddannelser  
 
Link til adgangsktrav til de gymnasiale uddannelser  
 
Den tidligere revurdering er erstattet af optagelsesprøve/samtale, hvis eleven pr. 1. juni ikke honorerer 
samtlige forudsætninger.  
Desuden er bl.a. rettidig underskrevet tilmelding og undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasser 
(gymnasieområdet) eller hvad der står mål hermed, forudsætning for retskrav om optagelse.  
På gymnasieområdet er rektors skønsmæssige konkrete vurdering afskaffet.  
Fordi visse elevgrupper var kommet utilsigtet i klemme ved optaget august 2019, er der foretaget 
justeringerne på det gymnasiale område med virkning fra optaget august 2020:  

 Retskrav på optagelse gælder op til 2 år efter afgangseksamen (hf op til 1 år)  

 Mulighed for at fortryde valg og søge optagelse i beg. af skoleåret  

 Betinget optag ved sygdom under eksamen. Sygeeksamen – krav  

 2 x 2 forsøg til optagelsesprøven  

 Den institution, der kan optage ansøger, afholder prøven  

 Prøvedatoer ændres, så alle prøver ligger før skolestart  

 Optagelsesprøven kan give adgang til eud  
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 Med mindre eleven tilhører STU-målgruppen. 

https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside/hvordan-kommer-jeg-i-gangeudtema
https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser


Ansøgning  
Eleverne introduceres til ansøgningsproceduren i den kollektive vejledning. Den understøttes af 
informationsfilm og afklaringsredskaber, som ug.dk stiller til rådighed for de unge og deres forældre.  
STIL (Styrelsen for It og Læring) sender information og påmindelse ud til forældrene via eBoks. 
 
Ansøgningen foregår fortsat via den landsdækkende portal  
 
Link til optagelse.dk.  
 
Ansøgningen skal være underskrevet af forældrene og fremsendt senest 1. marts og må eksplicit ikke 
indeholde personfølsomme oplysninger som fx konkret støttebehov eller helbredsoplysninger.  
De gymnasiale ungdomsuddannelser reserverer en plads til samtlige ansøgere, mens egentlig 
optagelse forudsættes af, at eleven opfylder samtlige adgangskrav i juni måned
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13 Bekendtgørelse  
Herefter tages der kontakt til ungdomsuddannelsen ang. evt. støttebehov mhp. evt. ansøgning om 
specialpædagogisk støtte.  

 

Studievalgsportfolio  
Samtlige elever i 8. -10. klasse skal løbende dokumentere deres deltagelse i 
karrierevejledningsaktiviteter i studievalgsportfolien (delt lærer- og UU ansvar). Den endelige 
studievalgsportfolio, kaldet afrapporteringsskemaet, skal vedhæftes ansøgningen til 
ungdomsuddannelsen (forældreansvar), idet studievalgsportfolioen tænkes som et bidrag til den gode 
overgang.  
Tilbagemeldingerne fra de gymnasiale ungdomsuddannelser på Fællesmødet (se side 28) lyder dog, 
at de efterlyser det tidligere mere informative indhold, og at de administrative arbejdsgange var 
vanskeliggjort ved optaget i sommeren 2019.  
Manglende vedhæftning af studievalgsportfolio får kun betydning for adgang til ønsket uddannelse på 
EUD-området, idet det medfører optagelsesprøve. For ikke uddannelsesparate elevers vedkommende 
er vedhæftning af studievalgsportfolio UU’s ansvar.  

 
 

Antal ikke uddannelsesparate elever  
Tabel 3, hvor mange elever i Rudersdal Kommune der i 8. og 9. klasse medio januar det pågældende 
skoleår blev vurderet ikke uddannelsesparate af skolen/lærerne på skolerne. I tallene indgår 
folkeskoler og privatskoler. 
 
Tabel 3 Andel ikke uddannelsesparate i Rudersdal i 8. og 9. klasse 2017-2019 

Årstal 8.klasse 9.klasse 

2017 18 % 8 % 

2018 20 % 9 % 

2019 15 % 7 % 

Som det ses, så sker der et markant fald i andelen af ikke uddannelsesparate fra 8. – 9. klasse. På 
landsplan er der sket en fordobling i andelen af ikke uddannelsesparate, der har søgt 
ungdomsuddannelserne i fra 2017 til 2019. 
 
For ikke-uddannelsesparate elever skal der iværksættes initiativer, der tilstræber, at den unge bliver 
uddannelsesparat til den ønskede uddannelse.  
Via portalen Unoung.dk har forældrene indsigt i arbejdet med uddannelsesplanen for ikke-
uddannelsesparate elever.  
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 Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for 

almengymnasiale uddannelser nr. 1491 af 13/12/2018   

www.optagelse.dk


Skolens leder skal sørge for, at ikke-uddannelsesparate elevers indsats vurderes løbende m.h.t. deres 
faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger frem til vurderingerne i 9. og 10. klasse 
og at forældrene underrettes skriftligt om status. 
 
 


