Hvem gør hvad?
Elev, forældre og Nørbæk Efterskole er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg
af uddannelse. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget, og eleverne
ønsker, at forældrene medvirker – gerne helt fra starten, da man så undgår pludselige
uoverensstemmelser lige før deadline.

Nørbæk Efterskoles vejledningsmål
● At ruste eleven til at tage et velovervejet og bevidst valg i forhold til elevens
videre uddannelses- og karriereforløb
● At sætte den enkelte elev i centrum og tager udgangspunkt i elevens
kompetencer, færdigheder og tanker om fremtiden
● Søge at udvide den enkelte elevs horisont i forhold til en samfundsmæssig
bevidsthed og at give eleven information omkring de forskellige
uddannelsesmuligheder
● Være opmærksom på den uafklarede elev
● Vejledning foregår gennem ligeværdige samtaler med kontaktlæreren, vejledere,
via undervisningen samt forskellige vejledningsaktiviteter af oplysende karakter
gennem hele skoleåret
● Vejledningen sker i et samarbejde mellem eleven, efterskolen og hjemmet

Forældrenes rolle
Som nævnt tidligere er forældrene vigtige i vejledningen. Det er gennem 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 den unge, 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.
● Erhvervspraktik (8.-9.klasse) kan skabe klarhed over mulighederne indenfor et
bestemt erhverv. Specielt for elever, som ønsker en erhvervsuddannelse, kan et
praktikophold være afklarende og måske tilmed give adgang til en senere
praktikplads (læreplads). Mulighed for frivillig praktik i ferier - uge 42 og uge 7

I løbet af efteråret og foråret vil der være en uddannelsesmesser rundt omkring i landet
med repræsentanter fra de forskellige ungdomsuddannelser, som man kan spørge til
råds. Husk at man også besøge de uddannelsessteder, som man overvejer at benytte og
her snakke med de lokale vejledere.
Husk at der afholdes i januar-februar informationsaftener og “åbent hus”
arrangementer på alle ungdomsuddannelser.

Uddannelsesplanen
Alle elever skal i 8.- 9. og 10. klasse udfylde en uddannelsesplan (studievalgsportfolie),
som sendes sammen med tilmeldingen til ungdomsuddannelsen på optagelse.dk. Denne
plan indeholder en beskrivelse af, hvad eleven vil bruge sin uddannelse samt
overvejelser omkring denne m.m.

E-vejledning
E-vejledning er netbaseret vejledning hvor elever og forældre kan hente svar om alt
inden for uddannelse. Brug det – det er gratis – se mere på www.ug.dk. Søg også på
Facebook efter “uddannelsesguiden” - Klik HER.

