Introduktionskursus i 8.klasse for skoleåret 2014-2015
Til eleverne i 8. klasse samt forældre.
Nu er det tiden, hvor du skal begynde at overveje
hvilken uddannelse, du skal starte på efter 9. kl.
Der er mange muligheder, og det er vigtigt, at du
kender flere områder, før du vælger din
uddannelse.
Vi vil gerne give dig et godt grundlag for dit
uddannelsesvalg, så derfor får du mulighed for at
komme på introduktionskursus.
Introduktionskursus
Her skal du følge undervisningen på to af de
ungdomsuddannelser, som du måske vil starte på
efter 9. klasse. Du skal ud på en uddannelse
mandag-tirsdag og en anden onsdag-torsdag. Du
skal være opmærksom på, at du kan blive sendt
til en uddannelsesinstitution i en anden by for at
afprøve dit uddannelsesønske. Hvis du f.eks. bor
i Slagelse, kan du måske blive sendt til Ringsted
Gymnasium i to dage, hvis ikke der er plads i
Slagelse.
Du vil blive sat sammen med elever fra andre 8.
klasser, og du kommer til at deltage i
undervisningen på de uddannelser, du vælger.
I forhold til evt. betaling af buskort eller andet
får I besked af skolen.

Inden du udfylder tilmeldingen
er det vigtigt, at du ved, hvad der gemmer sig
bag de enkelte indgange på
ungdomsuddannelserne.
I skolen har du fået udleveret hæftet
”Fremtidsparat - Ungdomsuddannelser” (201415), hvor du kan læse om de enkelte uddannelser
og uddannelsessteder i vores område.
Du kan også orientere dig om de enkelte
uddannelser på Uddannelsesguiden www.ug.dk
og på www.minfremtid.dk.
Ungdomsuddannelsernes hjemmesider er også
gode steder at søge information. Der er links til
mange af disse sider på www.uuvestsjaelland.dk.
Afgivelse af ønsker
Se vejledningen i forhold til at afgive ønsker på
https://ung.unoung.dk. Du skal have mindst 1
ønske blandt dine første to ønsker, som er enten
en erhvervsuddannelse eller en
erhvervsgymnasial uddannelse. Spørg hvis du er
i tvivl.
Hvor er du tilmeldt?
På https://ung.unoung.dk kan du, 2 uger inden du
skal på introduktionskursus, se, hvor du er
tilmeldt, finde holdbeskrivelser m.m. Herefter
kan der ikke flyttes rundt på elever.

Venlig hilsen
Uddannelsesvejlederne

