Årsplan skolevejledningen 2020 – 2021 HMI / LJ & DM
Måned

Aktivitet

August

Første skoledag - præsentation af HMI’s vejledere.
Orientering om E-vejledning, www.Minuddannelse.net, brobygning og nye
adgangskrav.
NB! Eleverne skal have en uddannelsesparathedsvurdering af HMI uanset sidste
skoleårs vurdering.

September

10. klasserne tilmeldes brobygning medio september.
Individuelle vejledningssamtaler med de elever, som er vurderet
ikke-uddannelsesparate af deres tidligere skole.
Senest 30. MINI-UPV 9. klasse til internt brug

Oktober

Elevsamtaler med dansk- og matematiklærerne med fokus på det faglige.
Individuelle vejledningssamtaler med de elever, som er vurderet
ikke-uddannelsesparate.
Uge 43-6: Uddannelsesoplæg med uddannelsesinstitutioner samt forskellige fælles
foredrag.
Uge 44 - 48 forberedes og arbejdes med Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) for
10. klasse og projektopgave for 9. klasse.

November

Vejledningssamtaler efter behov
Uge 44 - 48 forberedes og arbejdes med Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) for
10. klasse og projektopgave for 9. klasse.
Søndag 8. Forældredag; fælles foredrag, oplæg om skolevejledning, samtaler med
gruppelærer + mulighed for samtale med skolevejlederen.
10. klasser brobygning og OSO i uge 47.
Afsluttende arbejde med OSO mandag 23.
Projektopgaver fremlægges i 9. klasse ligeledes mandag 23.
Eleverne arbejder med deres studievalgsportfolio.
UPV udarbejdes af faglærere og gruppelærere i fællesskab.
Inden 1. december kontaktes forældre til elever, som vurderes
ikke-uddannelsesparate af gruppelæreren + skriftlig besked.

December

Vejledningssamtaler efter behov og til elever, som er vurderet IP. Der lægges en
plan med den enkelte elev.
Kollektiv vejledning evt. klassevis
Fællessamlinger med fokus på uddannelse
Eleverne arbejder med deres studievalgsportfolio.

Januar

Vejledningssamtaler efter behov
Kollektiv vejledning evt. klassevis
Fællessamlinger med fokus på uddannelse
Uddannelsescafé-aften med tidligere elever/forældre
Elevsamtaler med dansk- og matematiklærerne med fokus på det faglige.
Eleverne arbejder med deres studievalgsportfolio.

Februar

Søndag 21. kl. 19.00 - 21.00: Tilbud om vejledning i udfyldelse af uddannelsesplan
i optagelse.dk og/eller samtale.
Søndag 28. kl. 19.00 - 21.00: Tilbud om vejledning i udfyldelse af uddannelsesplan
i optagelse.dk og/eller samtale.
Elever udfylder optagelse.dk med uddannelsesønsker og studievalgsportfolio.
Herefter indtaster vejlederen uddannelsesparathedsvurderingen, og forældrene
signerer og afsender digitalt.
Opfølgningssamtaler med elever der har en målsætning om at ændre IUP til UP
inden sommer.

Marts/april

Mandag 1. marts: Deadline for forældresignering og digital afsendelse af ansøgning
på optagelse.dk
Eventuelt yderligere vejledning

Maj/juni

1. juni: Sidste omgang UPV ud fra sidste standpunktskarakterer indføres på
optagelse.dk. Husk at gemme noter til 2021/2022.
Evt. optagelsesprøver på gymnasiale ungdomsuddannelser for de elever, som ikke
har retskrav opfyldt.
Evaluering af skolevejledning

