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Uddannelsesdage i Sorø kommune  
 

Sorø Borgerskole i Sorø og Holbergskolen i Dianalund lægger i november lokaler til 

to uddannelsesdage for alle elever i 9. og 10. klasse i Sorø kommune.  

 
Mulighederne er mange, og det kan være svært at beslutte sig. Afgangseleverne i hele Danmark er 

for øjeblikket i gang med at finde ud af, hvad de skal lave efter sommerferien 2014. Nogle fortsæt-

ter i 10. klasse, mens andre går direkte i gang med en ungdomsuddannelse. 

Mange er afklarede og sikre på, hvad de skal vælge, når uddannelsesplaner og ansøgningsskemaer 

skal afleveres senest 1. marts 2014. Alligevel kan der være brug for at hente flere oplysninger, og 

for at imødekomme dette og for at give de elever – som måske stadig er i tvivl – en ekstra hjælp til 

afklaring, indbydes cirka 400 elever i Sorø Kommune til to uddannelsesdage, henholdsvis den 18. 

november på Sorø Borgerskole og den 20. november på Holbergskolen.  

  

Vejledernes vigtigste opgave er sammen med lærerne at klæde eleverne så godt på som overhove-

det muligt, så de kan foretage et kvalificeret valg efter grundskolen. Næsten alle eleverne har væ-

ret på introduktionskurser på ungdomsuddannelserne (elever i 10. klasse også i obligatorisk bro-

bygning) for at få afprøvet deres ønsker, nogle af eleverne har også deltaget i erhvervspraktik, og 

klasselærerne har siden 1. klasse undervist eleverne i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds-

orientering (UEA). Imidlertid er det vores erfaring, at der her – lige inden den endelige beslutning 

skal tages – stadigvæk er brug for, at eleverne kan få mere at vide. 

 

Studievejledere og unge fra de nærliggende ungdomsuddannelsesinstitutioner er inviteret til 

at informere om overgangen til en ungdomsuddannelse samt fagenes niveaukrav og ind-

hold. Eleverne kommer også til at møde unge, der selv har oplevet den pågældende uddan-

nelse og som kan videregive deres erfaringer om overgangen fra grundskole til ungdomsud-

dannelse på en vedkommende måde. Der kommer også repræsentanter fra andre områder, 

som eleverne måske ikke har hørt så meget om i skolen, fx søfart, og også jobsøgning og 

skoleophold i udlandet kan eleverne vælge at høre noget om. 

 

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne holder også i den nærmeste tid åbent-hus-arrangemen-

ter, hvor forældrene også har mulighed for at deltage. 

 

Uddannelsesdagene er arrangeret af UU Vestsjællands uddannelsesvejledere i Sorø Kommu-

ne i samarbejde med skolerne. 

 

Vi vedlægger det endelige program for de to dage 

 

Med venlig hilsen 

 

UU Vestsjællands uddannelsesvejledere i Sorø Kommune: 

 

Marianne R. Hamborg, Mette R. Jensen, Inge B. Sørensen, Irene Hjort og Helle Jensen. 


