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Information om kommende udsendelser fra Undervisningsministeriet på vejledningsområdet

Med henvisning til brev fra Undervisningsministeriet af 5. september
2014 (Orientering om nye regler på vejledningsområdet) følger her nogle supplerende oplysninger om forestående udsendelse af information fra ministeriet.
Vi har netop afsluttet vores ”roadshow” med afholdelse af 3 informationsmøder i hhv. Aarhus (25.8), København (9.9) og Fredericia (11.9),
hvor ændringerne inden for vejledningsområdet er blevet gennemgået.
Der har været stor spørgelyst, og vi har modtaget mange nyttige input,
som bliver brugt i det videre informationsarbejde om vejledningen.
Vi vil med dette brev gøre opmærksom på, at der i løbet af den kommende tid vil komme følgende materialer til UU, skolerne og forældrene,
sådan at alle er klar over, hvad der er på vej og kan tænke det ind i planlægning af vejledningen.


Powerpoint præsentationen fra roadshow om ændringer på vejledningsområdet er blevet lagt på Undervisningsministeriets
hjemmeside.



Der vil i løbet af oktober blive lagt Spørgsmål–Svar på Undervisningsministeriets hjemmeside. I vil her kunne finde de oftest stillede spørgsmål og de tilhørende svar. Spørgsmål-svar vil blive
lagt på
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning
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Der vil i løbet af oktober blive udsendt et vejledningshæfte om
vurdering af personlig og sociale forudsætninger. Hæftet er tænkt
som et værktøj og et inspirationsredskab, som lærere kan bruge i
arbejdet med at vurdere, om eleverne har de personlige og sociale
forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.



Der vil i løbet af september blive udsendt brev til skolelederne
om deres nye rolle og opgaver som følge af ændringer i uddannelsesvejledningen.



Der vil i løbet af efteråret blive udsendt information til forældrene om deres nye rolle i forhold til tilmelding til ungdomsuddannelserne.



Der vil i løbet af efteråret blive udsendt en læsevejledning indeholdende en pædagogisk beskrivelse af det nye regelsæt inden for
UU-vejledningen. Vejledningen vil gå på tværs af de ændringer
som fremgår af lov og bekendtgørelser, og skal derfor ses som et
hjælpeværktøj til lettere at kunne finde rundt i og dermed kunne
anvende hele regelsættet.



Der vil i løbet af oktober blive sendt en bekendtgørelse i høring
om de nye 10. klasseordninger i, den erhvervsrettede 10. klasse
(eud 10), og den nye 20/20 ordning.



Der vil primo januar blive sendt en informationsmateriale til minoritetsforældre og -unge om uddannelse og vejledning. Materialet er tænkt som støtte til forældre i forhold til deres børns valg af
ungdomsuddannelse og vil være oversat til 7 sprog.

