Vejledning til Uddannelsesplan
for unge under 25 år, der ikke går i skole

Om uddannelsesplanen
Denne uddannelsesplan kan du bruge, hvis
du vil søge om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Hvad
har jeg lavet
indtil nu?

Uddannelsesplanen skal følge med ansøgningen til den uddannelse, du har valgt. Det
betyder, at den nye skole hurtigt lærer dig bedre
at kende. Så kan skolen give dig de bedste muligheder for at komme godt i gang med uddannelsen og
gennemføre den.

Min
kommende
uddannelse

Du kan også få hjælp fra UU til at udfylde uddannelsesplanen. Den kan evt. bygge videre på en
tidligere plan, du har liggende hos UU.

Uddannelsesplanen indeholder nogle spørgsmål om
din baggrund: Hvad du har lavet siden du gik ud af
skolen. Der er også spørgsmål om den uddannelse,
du har valgt. I denne vejledning kan du læse om,
hvordan du skal svare på spørgsmålene.

Udfyld forsiden
Forsiden skal udfyldes med oplysninger om dig
selv. Du skal også skrive oplysninger om dine
forældre eller din værge, hvis du er under 18 år.

Du kan henvende dig på det nærmeste UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Her kan du få
vejledning og hjælp til at vælge uddannelse. UU kan
også hjælpe dig med at planlægge din uddannelse,
så du får de bedste muligheder for at gennemføre
den.
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Det UU, du eventuelt har kontakt med, kan
også skrive deres kontaktoplysninger.



Baggrundsoplysninger

Derfor skal du fortælle om din baggrund
Din nye skole skal kende din baggrund. Så kan
de bedre hjælpe dig til en god start på din uddannelse.

Sådan gør du
Udfyld skemaerne.
Hvis du har været på en uddannelse,
som du ikke har gjort færdig, er det
vigtigt, at du skriver hvorfor. Det kan der
være mange grunde til, fx:

Hvad
har jeg lavet
indtil nu?

•	Du havde problemer med helbredet og var
måske ofte syg
•	Du havde problemer på uddannelsen – fagligt eller socialt
•	Du tabte interessen for uddannelsen, ville
måske hellere noget andet
•	Måske kunne du bare ikke få en uddannelsesaftale, så du kunne fortsætte efter grundforløbet.
Din nye skole og eventuelt din UU-vejleder får
bedre mulighed for at hjælpe dig med din nye
uddannelse, hvis du svarer udførligt på dette
spørgsmål.



Min
kommende
uddannelse

Tanker om din kommende uddannelse

Hvad
har jeg lavet
indtil nu?

Min
kommende
uddannelse

Start med at skrive, hvilken ungdomsuddannelse du har valgt. Når du senere skal udfylde
din ansøgning på www.optagelse.dk, er der flere
spørgsmål, du skal svare på. Dér kan du være
mere præcis i dine ønsker til det, du har valgt.

•	Uformelle krav skal ikke opfyldes til punkt
og prikke. Men det kan være nødvendigt at
leve op til dem for at gennemføre uddannelsen. Fx at være god til praktisk arbejde
eller til bestemte fag som matematik eller
engelsk.

Nogle uddannelser begynder kun én gang om
året, normalt i august. Andre uddannelser kan
man starte på på andre tidspunkter. Skriv, hvornår du gerne vil begynde på din uddannelse.

Nogle uddannelser kan man godt gennemføre,
selvom man ikke har klaret sig så godt i grundskolen, andre uddannelser stiller større krav.
Derfor skal du tænke over, om dine ønsker passer med den måde, du klarede dig på i skolen.
Det giver den nye skole bedre mulighed for
at hjælpe dig godt i gang med din nye uddannelse.

Hvordan passer ønske og muligheder
sammen?
Derfor skal du svare på spørgsmålet
Når du skal starte på din nye uddannelse, får
du brug for det, du har lært i grundskolen. Men
der kan også være bestemte krav, du skal opfylde. Kravene kan være formelle eller uformelle.

Sådan gør du
Skriv svarene på disse spørgsmål:
•	Hvad er kravene til den uddannelse, du har
valgt?
•	Hvordan passer kravene med dine resultater
i skolen?
• Har du haft tysk eller fransk siden 7. klasse?

•	Formelle krav er krav, som du skal opfylde.
Fx at du har gennemført 9. klasse eller aflagt
prøve i bestemte fag.



Har du behov for støtte?

•	Det kan også være læse-/staveproblemer,
dansk som andetsprog eller problemer i
konkrete fag.

Derfor skal du svare på spørgsmålet
Tror du, at det kan være svært for dig at følge
undervisningen på den ungdomsuddannelse, du
har valgt? Du kan måske få særlig støtte, hvis
du svarer på dette spørgsmål. Og den nye skole
kan bedre at hjælpe dig godt i gang med din
nye uddannelse.

Du skal også skrive, hvilken hjælp du har brug
for.
Hvis du har dokumentation for dine vanskeligheder, fx fra en læge eller fra skolen, er det en
god idé at vedlægge den.

Sådan gør du

Husk underskrifter!

Du skal skrive, hvad dine vanskeligheder skyldes.
•	Det kan fx være problemer med at bevæge
dig omkring eller med at bruge arme eller
ben (mobilitet). Det kan også være problemer med hørelse, syn eller astma.

Du skal skrive under på uddannelsesplanen.
Dine forældre eller din værge skal også skrive
under, hvis du er under 18 år.
Desuden kan det UU, som du eventuelt har
kontakt med, skrive under.

Har du den rigtige vejledning?
Denne vejledning er til uddannelsesplanen for unge under 25 år, der ikke går i
skole
Der findes også vejledninger til:
• Uddannelsesplan for elever i 8. klasse
•	Uddannelsesplan for elever i 9. klasse,
der skal i 10. klasse
•	Uddannelsesplan for elever i 10. klasse
til ungdomsuddannelse eller anden
aktivitet
•	Uddannelsesplan for 9. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.
Alle vejledninger og uddannelsesplaner
kan downloades fra www.optagelse.dk



