Vejledning HNE
Eleverne har efterhånden snart gennemført halvdelen af deres ophold her på HNE, og
selv om der selvfølgelig endnu er dejlig lang tid til næste sommer, skal vi til at tænke
på, hvad der skal ske efter sommerferien. I løbet af de næste par måneder – inden det
bliver 1. marts – skal alle elever have udfyldt deres uddannelsesplan, samt have
udfyldt ønsker for, hvilken uddannelse eller aktivitet man ønsker at fortsætte med til
næste skoleår. Det gælder for alle elever!
Her følger en kort oversigt over de opgaver og aktiviteter, som vi står overfor i den
kommende tid.

December: Fortsat arbejde med uddannelsesplan. Samtaler efter behov.
Når eleverne møder på HNE efter juleferien, SKAL uddannelsesplanen så
vidt muligt være færdigskrevet.

Januar:

Fokus på Optagelse.dk – hvad er planen for næste skoleår?

Februar:

Seneste efter vinterferien skal eleven have foretaget valg for det følgende
skoleår. Optagelse.dk skal være udfyldt.
Herefter gennemgår vejlederen ansøgningerne og angiver elevernes
uddannelsesparathed (i samarbejde med skolens øvrige lærere).
Dernæst samles oplysningerne, som efterfølgende skal underskrives og
godkendes af forældre (vha. NemID eller Digital Signatur).

Marts:

Fristen for indsendelse af uddannelsesplan og ansøgning til det følgende
skoleår er 1. marts. Skolens vejleder sørger for dette, når forældre/værge
har underskrevet ansøgningen m.m. på www.optagelse.dk .

Juni:

Ungdomsuddannelserne melder tilbage til de elever, som er blevet
optaget.

Vigtige deadlines:
Efter Juleferien:
Efter Vinterferien:
Senest 25/26 feb.:

Uddannelsesplan udfyldt (www.minuddannelse.net)
Optagelse.dk udfyldt
Ansøgning på Optagelse.dk underskrevet af
forældre/værge

Herefter sørger vejlederen for, at ansøgningerne bliver sendt af sted senest 1. marts.

Herunder er kort beskrevet, hvad de enkelte opgaver går ud på. Til sidst finder I nogle
gode henvisninger til, hvor I selv kan søge information og ikke mindst inspiration.

Uddannelsesplan:
Alle elever skal i 9. og 10. kl. udfylde en uddannelsesplan, som sendes
sammen med tilmeldingen til ungdomsuddannelsen på optagelse.dk.
Denne plan indeholder en beskrivelse af eleven selv, hvad eleven vil bruge
sin uddannelse til og hvordan eleven når frem til sit mål.
Uddannelsesplanen findes på adressen: www.minuddannelse.net
Adgang vha. elevens Uni-login.

Optagelse.dk:
Optagelse.dk er hjemmesiden for tilmelding til ungdomsuddannelserne og
10. klasse. Her skal eleven angive 1-5 (prioriterede) ønsker for uddannelse
eller aktivitet for næste skoleår.
Det er et krav, at hvis 1. prioritet er en gymnasial uddannelse, skal der
udfyldes mindst 3 prioriteter. Afsnittet omhandlende ”Grundlag” skal
IKKE udfyldes her, da dette allerede er udfyldt på www.minuddannelse.net
– vejlederen sørger for at overføre uddannelsesplanen fra
www.minuddannelse.net til www.optagelse.dk .
Det er vigtigt, at I overholder deadline for indtastning og aflevering af
uddannelsesønsker, da disse skal sendes videre til de enkelte uddannelser
til tiden. Vejlederen sender alle ansøgningerne videre i systemet.
Eleven har adgang til optagelse.dk vha. Uni-login (forældre skal også
bruge elevens Uni-login for at få adgang til at skrive under).

Adgangskrav til de ungdomsuddannelserne:
For elever, der ønsker at påbegynde sin ungdomsuddannelse, uanset om
det er en erhvervs – eller gymnasialuddannelse, efter efterskoleopholdet
gælder der, at eleven skal uddannelsesparathedsvurderes (UPV). Dette er
en helhedsvurdering, som foretages af faglærere, vejleder og kontaktlærer
i fællesskab.

E-vejledning:
Her kan man henvende sig via telefon, sms, chat eller e-mail til én af 36
vejledere, der sidder parat med svar. Lange åbningstider – også i
weekenden. Findes også om App til både iPhone og Android. Brug det – det
er gratis!
Findes på www.e-vejledning.dk

www.ug.dk :
Masser af information om uddannelses- og erhvervsmulighederne.

Desuden findes flere værktøjer, som kan hjælpe med til at finde ud af
interesser, stærke sider etc.
www.praktikpladsen.dk :
Her kan man bl.a. se hvilke praktikpladser, der er i ens uddannelsesområde
og på éns hjemegn.

Forældrenes rolle:
Som forældre spiller man en vigtig rolle i vejledningen. Det er igennem
samtaler og refleksioner, at eleven finder ud af hvad og hvorfor, eller
hvorfor ikke!!
Det er vigtigt, at I finder ud af, hvad der interesserer jeres barn, og hvad
han/hun er god til, selvom det ikke er alle interesser, der kan eller skal føre
til uddannelse og job – hvilket også er en samtale værd.
Det er også en mulighed at besøge de uddannelsessteder, som man
overvejer at benytte og her snakke med de lokale vejledere. Der afholdes i
januar-februar informationsaftener og "åbent hus" arrangementer på alle
ungdomsuddannelser.

Nogle elever er allerede afklaret mht. næste år, mens det for andre er en ganske
uoverskuelige opgave, som ligger foran. Især for de uafklarede er det vigtigt, at man
allerede nu gør sine overvejelser, søger information og få talt mulighederne igennem.
Som uddannelsesvejleder på HNE er det min opgave at hjælpe og vejlede efter bedste
evne, så alle når i mål inden den 1. marts. Jeg tilbyder løbende eleverne vejledning i
det omfang, som de måtte have behov. Hvis I derhjemme har spørgsmål eller ønsker
en samtale – enten via telefon eller på HNE – kan I skrive til: eh@hne.dk
Hvis I ønsker at blive ringet op, skriv jeres nummer og evt. hvornår I bedst træffes, så
ringer jeg tilbage.

Med venlig hilsen
Erling Hansen
Uddannelsesvejleder, Helgenæs Naturefterskole

