Årsplan for vejledning på Finderup Efterskole
Kalender
I forbindelse med optagelsessamtaler og ved skolestart
Information om vejledningsaktiviteter til forældrene.
Henvisning til hjemmesiden, hvor årsplanen for vejledningen kan ses.
September
Information til alle elever om vejledningsaktiviteter i løbet af skoleåret.
Individuel samtale med alle elever, der er i gang med deres sidste år på Finderup
Efterskole. Under samtalen udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med eleven. I
samtalen afklares praktikønsker.
Praktikaftaler laves.
Oktober
Praktikaftaler laves
De elever, der skal i praktik besøger deres praktiksted.
Praktik afvikles.
Praktik evalueres.
1. Samtale. Vejledere og kontaktlærere undersøger elever og forældres ønsker for næste
skoleår i forbindelse med skole/hjemsamtaler. Her startes en uddannelsesplan for de
elever, der skal fortsætte på Finderup Efterskole.

Kontakt til elevernes lokale UU centre, kommunale sagsbehandlere og forældre for at
aftale netværksmøder i forbindelse med anbefaling til STU, for de elever, der er i gang
med sidste år på F.E.
November
Ung til ung aktivitet. En gammel elev (eller lignende) fortæller sin historie til
inspiration.
Kontakt til elevernes lokale UU centre, kommunale sagsbehandlere og forældre for at
aftale netværksmøder i forbindelse med anbefaling til STU
Afholdelse af netværksmøder.
December
Afholdelse af netværksmøder
Færdiggørelse af uddannelsesplaner/udtalelser for elever til STU/EGU
Kontakt til forældre og UU centre for afgangselever, der ikke skal i STU
Planlægning af erhvervsdage/brobygning i januar.
Januar
2. samtale med alle elever for vejledere og kontaktlærere (denne gang uden forældre), her
vælges også til erhvervsdage/brobygning

UPV i optagelse.dk senest 15.1. for elever i 8. klasse
UPV i optagelse.dk senest 1.2. for elever til EUD – og alle andre.
Februar
Færdiggørelse af uddannelsesplaner for elever til EUD
EUD: Forældre sender i samarbejde med vejlederne ansøgning til 1. prioritet for de
elever, der er vurderet uddannelsesparate i optagelse.dk inden 1.3.15

Marts
Færdiggørelse af uddannelsesplaner/udtalelser for elever til STU/EGU, for de, der
ikke har deadline 1.1. (lokale retningslinjer)
Endelig tilbagemelding til UU center for ”resterende elever” (inden 5.3.) og
færdiggørelse af uddannelsesplaner til produktionsskoler mv.
Endelig tilbagemelding til UU centre vedrørende STU/EGU (senest 15.3.)

Maj/juni
Årskarakterer for elever til FP9
Evaluering af vejledningen i skoleåret
Ny årsplan udarbejdes.
Evt. brobygningsudtalelse med skoleudtalelsen for de elever, der har været på
brobygning på EUD.
Hvad betyder forkortelserne på vejledersprog
(Det er muligt at se yderligere forklaringer på ug.dk)
UU
Ungdommens Uddannelse
SOSU
Social- og Sundheds Uddannelserne
STU
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
EGU
Erhvervs Grund Uddannelse
UPV
Uddannelses Paratheds Vurdering
EUD
Erhvervs Uddannelse
FP9
Folkeskolens Prøve 9. klasse.

