Flakkebjerg Efterskoles mål med vejledningen
Årets vejledning tilsigter:







At oplyse og informere eleverne om uddannelsessystemet og om krav og
forudsætninger for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.
At kvalificere til og gøre det muligt for eleven, at træffe et selvstændigt
uddannelses- og erhvervsvalg på baggrund af elevens ønsker og kompetencer.
At inddrage eleverne i processen omkring uddannelsesparathed
At give den enkelte elev kompetencer til selvstændigt at kunne søge og anvende
tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder IT-baserede tilbud.
At inddrage forældrene i vejledningen og elevens uddannelsesplanlægning.
At give eleverne tilbagemelding på deres uddannelsesønske i forhold til deres
faglige evner og indsats.

Årsplan for uddannelsesvejledning på Flakkebjerg Efterskole
August



September



Oktober



Samtale med linjekontaktlærer omkring trivsel, faglige, sociale og
personlige mål for efterskoleopholdet og tanker om fremtidig
uddannelse.
Linjetime om uddannelsesvejledningen på Flakkebjerg,
ungdomsuddannelsernes opbygning og valg af brobygning ved vejlederene

Linjeforældredag hvor linjelærer og bifagslærer giver faglig feedback på
eleverne.
 Informationsbrev om uddannelsesvejledning sendes hjem til forældrene.
 Samtale med linjekontaktlærer omkring trivsel, faglige, sociale og
personlige mål, samt sammenhængen mellem mål og indsats.
 Uddannelsesvejlederne starter samtaler med eleverne
November
 Arbejde med uddannelsesparathed.
 Brobygning for 10.kl. 9.kl. har undervisning i de særlige 9.kl. fag og
terminsprøver.
 Uddannelsesvejlederne har samtaler med eleverne.
December
 Samtale med linjekontaktlærer omkring elevens faglige mål sammenholdt med
uddannelsesønske. Foreløbig vurdering af elevens uddannelsesparathed i
forhold til uddannelsesønske.
 Forældredag med samtaler med linjelærer og oplæg omkring
ungdomsuddannelserne samt www.optagelse.dk
 Vejledernes dag med igangsættelse af refleksion omkring fremtidige drømme
om uddannelse/erhverv/profession.
 Besøg af gamle FE elever der fortæller om deres nuværende uddannelse og
overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.
 Introduktion til OSO(obligatorisk selvvalgt opgave) og valg af emne til OSO.
 Uddannelsesvejlederne har samtaler med eleverne. Alle elever har som
udgangspunkt haft 1. samtale inden juleferien.
Januar/
 Linjetime omkring uddannelsesplan, OSO og optagelse.dk ved vejlederene.
Februar
 OSO for alle elever. En selvvalgt opgave om valg af fremtidig uddannelse.
 Informationsbrev til forældre om digital tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 Eleven kan deltage i åbent hus arrangementer på hjemstedets
uddannelsesinstitutioner.
 Videre samtaler med de elever der har behov.
 Endelig tilbagemelding om elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens
uddannelsesønske.
 Ugentlig hjælp om aftenen til færdiggørelse af uddannelsesplanen.
 Der gives standpunktskarakter som skal vedlægges uddannelsesplanen.
Februar
 Forældresamtaler for dem der ikke er vurderet uddannelsesparate i forhold til
uddannelsesønske samt for dem der ønsker det, i forhold til valg af
ungdomsuddannelse.
 Færdiggørelse af uddannelsesplanen
Februar/Marts
 Samtale for de elever der stadig har behov.
Marts
 Afsendelse af ansøgningerne til ungdomsuddannelserne. Eleverne får direkte
besked fra ungdomsuddannelsen hvor de er optaget.
*for elever der ikke erklæres uddannelsesparate vil proceduren herefter være anderledes.
Uddannelsesvejlederen informerer nærmere hvis det er aktuelt.

