
Årsplan for vejledning på Finderup Efterskole 19 - 20 

Kalender 

I forbindelse med optagelsessamtaler og ved skolestart 

information om vejledningsaktiviteter til forældrene. 

Henvisning til hjemmesiden, hvor årsplanen for vejledningen kan ses. 

På hjemmesiden henvises til ug.dk. 

September 

Alle elever opdateres i Optagelse.dk 

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 påbegyndes en studievalgsportfolio/afrapporteringsskema i samarbejde med eleven*. I 

samtalen afklares praktikønsker. 

*gælder for de elever, som skal i gang med en EUD* 

Opslag til forældre på Viggo vedrørende praktik.  

Praktikaftaler laves. 

Oktober 

Praktikaftaler laves 

De elever, der skal i praktik besøger deres praktiksted sammen med en lærer fra skolen. 

Tilkendegivelse fra forældre på om, eleverne skal fortsætte på skolen i 19 - 20 

Praktik afvikles. 

Praktik evalueres. 

Kontakt til elevernes lokale UU centre, kommunale sagsbehandlere og forældre for at aftale 

netværksmøder i forbindelse med den kommende ungdomsuddannelse, for de elever, der er i 

gang med sidste år på F.E. 

Tjekke, at elevernes eventuelle karakterer fra tidligere skoler er opdateret i Optagelse.dk 

November 

1. Samtale. Vejledere og kontaktlærere undersøger elever og forældres ønsker for næste 

skoleår i forbindelse med skole/hjemsamtaler. Vejlederne er til rådighed i forbindelse med 

forældresamtaler 

Kontakt til elevernes lokale UU centre, kommunale sagsbehandlere og forældre for at aftale 

netværksmøder i forbindelse med den kommende ungdomsuddannelse. 

Oprettelse af udbud på Optagelse.dk for 20 – 21. 

Afholdelse af netværksmøder.  



Karakterdatabase for alle i Optagelse dk opdateret inden 1. 12. 

Inden 1.12. valg til erhvervsdage/brobygning.  

Senest 1-12. UPV for 8. 9. 10. klasse. Forældre skal have besked om ”ikke-uddannelsesparate” 

Forud for første UPV indhentes standpunktskarakterer for FP9 hold 

 

 

 

 

 

December 

Afholdelse af netværksmøder 

Færdiggørelse af uddannelsesplaner/udtalelser for elever til STU/FGU  

Kontakt til forældre og UU-centre for afgangselever, der ikke skal i STU 

Planlægning af erhvervsdage/brobygning i januar. 

Januar 

Fortsat arbejde med netværksmøder og indstilling til STU/FGU. 

 22.1. – 24.1.2020 Erhvervsdage afholdes. 

Februar 

Færdiggørelse af afrapportteringsskemaer i optagelse.dk for elever til EUD. 

Fra 2.2. – 1.3. Vejledere og forældrene i samarbejde med eleven sender ansøgning til 1. prioritet for de 

elever, der er vurderet uddannelsesparate til EUD. 

NB: De elever, der ikke er uddannelsesparate, skal ikke signeres af efterskolevejlederne, men af hjem UU. 

Vejlederne hjælper eleverne med valg af uddannelsesønske, andet, når de ikke er uddannelsesparate, og 

ikke skal sendes videre i det ordinære system. 

Marts 

Færdiggørelse af uddannelsesplaner/udtalelser for elever til STU, for de, der ikke har deadline 1.1. (lokale 

retningslinjer). 

Endelig tilbagemelding til UU center for ”resterende elever”  

Hold øje med, om eleverne er afhentet af kommende uddannelsesinstitution i Optagelse.dk 

Ansøgere til kommende skoleår hentes på optagelse.dk 

Maj/juni 

Evaluering af vejledningen i skoleåret 

Ny årsplan udarbejdes, husk at revidere på hjemmesiden. 

Brobygnings- og praktik udtalelse med skoleudtalelsen for relevante elever, der har været på 



brobygning på EUD. 

Juni 

Senest 15. juni, jf. prøvebekendtgørelse for de elever, som har søgt en erhvervsuddannelse, 

skal deres skriftlige og mundtlige prøvekarakterer i dansk og matematik sendes til optagelse.dk 

15 juni UPV 8. klasse 

9. og 10. klasse UPV inden mundtlig eksamen. 


