Aftalepapir vedr.
uddannelsesparathedsvurdering
og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse
Skoleåret 2021/22
Folkeskoleloven:
§ 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse, jf. lov om kommunal indsats for unge under
25 år.
Stk. 2. Den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25
år, og skolens leder iværksætter fra 8. klasse en målrettet indsats for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, jf. lov om
kommunal indsats for unge under 25 år. I 9. klasse deltager elever i brobygning, i det omfang lov om kommunal indsats for unge
under 25 år fastsætter dette. Den målrettede vejledningsindsats og brobygning sker efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
§13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin
udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status
for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå.
Stk. 4. Elevplanen skal for hver elev på 8. og 9. klassetrin indeholde oplysninger til brug for vurderingen af elevens uddannelsesparathed, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Elevplanen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvilken ungdomsuddannelse eleven påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse.
2) En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
3) Den besluttede indsats, der skal iværksættes over for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate i 8. klasse eller senere.
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr. 1301 af 04/09/2020)
§2 g Stk. 3. For ikkeuddannelsesparate elever, jf. stk. 2, iværksætter kommunalbestyrelsen og skolens leder i samarbejde en
målrettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse ved
afslutningen af 9. klasse. For elever, der ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse, jf. stk. 4-6, og som ønsker at gå i 10. klasse,
vurderes, hvad der skal iværksættes i 10. klasse for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse.
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Uddannelsesparathedsbekendtgørelsen (BEK 1016 af 4.10.2019)
§ 7. Uddannelsesparathedsvurderingen indledes i 8. klasse og skal af skolen meddeles skriftligt, og med begrundelse samt beskrivelse af videre forløb, til eleven og forældremyndighedens indehaver. Dette gælder også, hvis eleven efterfølgende i 8., 9. eller 10.
klasse vurderes at være ikke-uddannelsesparat til en eller flere ungdomsuddannelser.
§8. Skolen indberetter standpunktskarakterer for alle sine elever i 8.-10. klasse til optagelse.dk via karakterdatabasen.dk. Skoler,
der ikke bruger karaktergivning, angiver i optagelse.dk for de pågældende elever, hvorvidt eleven opfylder kravene efter § 2, stk.
3.
Stk. 2. Skolen indberetter elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger forud for indberetning af standpunktskarakterer.
Stk. 3. Indberetning, jf. stk. 1 og 2 skal ske senest:
1) Den 1. december og den 15. juni for elever i 8. klasse.
2) Den 1. december og ved den mundtlige prøvetermins påbegyndelse for elever i 9. og 10. klasse.
§9 Kommunalbestyrelsen foretager på baggrund af de i § 8 nævnte indberetninger en helhedsvurdering af elevens uddannelsesparathed, såfremt eleven ikke lever op til de personlige og/eller sociale forudsætninger. Eleven skal mindst opfylde de faglige forudsætninger i lovens § 2 g og bekendtgørelsens § 2.
Stk. 2. Uddannelsesparathedsvurderingen skal være foretaget senest:
1) Den 10. januar og 25. juni for elever i 8. klasse.
2) Den 10. januar og 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. og 10. klasse.
Særligt vedr. 9. klasse 2021/2022 (BEK 515 af 24.3.2021 – nødbekendtgørelse)
§ 7. Stk. 2. Elever, der er omfattet af stk. 1, skal, når de påbegynder 9. klasse og senest den 30. september 2021, have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Skolen foretager denne vurdering i samarbejde
med kommunalbestyrelsen.
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UU gør følgende

Grundskolen gør følgende

8. klasse

Skolen sikrer, at UU har adgang til
elevplaner i meebook
UU sender et brev til forældre og elev, der
introducerer til UUs aktiviteter gennem skoleåret
UU deltager på første forældremøde. UU introducerer til UUs opgaver generelt og særligt i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering
UU afholder kollektiv vejledning om bl.a. uddannelsesparathedsvurdering

Tidspunkt
August
August

Skolen orienterer på første forældremøde om skolens
opgaver i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering

August

August-oktober

UU afholder uddannelsesaften for elever og
forældre

Uge 40
Skolen afgiver og indberetter standpunktskarakterer
og vurderer elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse

UUs helhedsvurdering (kan ses af skolen i
optagelse.dk)

Senest
20. november
25. november

Skolen giver alle elever en skriftlig besked om resultat af UPV. Elever, der er IUP til en eller flere kategorier, skal have en begrundelse i meebook
Elev og forældre foretager elevens foreløbig uddannelsesønske i meebook
UU sender samlet liste til skolens ledelse
over elever, der er IUP til deres uddannelsesønske(r)

26. nov. - 1. dec.
26. nov. - 8. dec.
Senest
11. december

Skolen indkalder snarest ”IUP-hjem” til møde på skolen

Inden
juleferien
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UU gør følgende

Grundskolen gør følgende

UU og skolen holder møde med IUP-elever og deres forældre for at drøfte skole- og vejledningsmæssig
indsats (skolelederrepræsentant deltager)

8. klasse

Skolen sikrer, at de aftalte indsatser for IUP-elever
fremgår af elevens elevplan i meebook. Opfølgning på
indsatser aftales
UU iværksætter særlig vejledningsindsats for Skolen iværksætter særlig skolemæssig indsats for
IUP-elever
IUP-elever
UU og skolen forbereder eleverne på de
forestående introduktionskurser

Tidspunkt
Inden
uge 7

Uge 11-17

Elever på introduktionskurser

Uge 12-18

UU og skolen efterbehandler (evaluerer) de
afholdte introduktionskurser

Uge 13-19

Opfølgning på den aftalte skole– og vejledningsindsats, inkl. møder

Løbende

Skolen afgiver og indberetter standpunktskarakterer
og ajourfører elevens ændrede personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse
UUs helhedsvurdering (kan ses af skolen i
optagelse.dk)

Senest
15. juni
20. juni

Skolen giver de hjem skriftligt besked, hvor der er sket
en ændring i uddannelsesparathedsvurderingen (UP>IUP og IUP->UP)
Elever, der (fortsat + nye) er IUP til en eller flere kategorier, skal have en begrundelse i meebook

Inden
sommerferien
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UU gør følgende

Grundskolen gør følgende

9. klasse

Skolen sikrer, at UU fortsat har adgang til
elevplaner i meebook
UU sender et brev til forældre og elev, der introducerer til UUs aktiviteter gennem skoleåret
UU deltager på første forældremøde. UU inSkolen orienterer på første forældremøde om skotroducerer til UUs opgaver generelt og særlens opgaver i forbindelse med uddannelsesparaligt i forbindelse med uddannelsesparatthedsvurdering
hedsvurdering
UU tilmelder de elever, der skal deltage i brobygning i 9. klasse
UU ajourfører sig om elevernes uddannelsesønske(r)
Nødbekendtgørelsen MINI-UPV: Vurdering af, hvilke elever, der har behov for en særlig målrettet
skole- og vejledningsindsats
Kollektiv vejledning om bl.a.:
 Uddannelsesparathedsvurdering
 Adgangskrav ved optagelse til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
 Praktik
 Åbent Hus

Tidspunkt
August
August

August
Senest
26. aug.
1. aug. –
30. sep.
Senest
30. sept.
August
- oktober

Opfølgning på den aftalte skole– og vejledningsindsats, inkl. møder

Løbende

Elever, der er tilmeldt brobygning, deltager i brobygning

Uge 39/40
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UU gør følgende

Grundskolen gør følgende
Elever i erhvervspraktik
Skolen afgiver og indberetter standpunktskarakterer
og ajourfører elevens ændrede personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse

UUs helhedsvurdering (kan ses af skolen i
optagelse.dk)

Uge 38-05
Senest
20. nov.
25. nov.

Elever, der er IUP (fortsat + nye) til en eller flere kategorier, skal have en begrundelse i meebook

9. klasse

Tidspunkt

Kollektiv vejledning om brug af optagelse.dk
og vedhæftning af studievalgsportfolio
UU holder møde med IUP-elever og forældre,
hvis det er relevant. Evt. med deltagelse af
skolelederrepræsentant
UU sikrer, at IUP-elever er tilmeldt via optagelse.dk

Umiddelbart efter
ovenst.
Medio
januar

1. marts

Opfølgning på den aftalte skole– og vejledningsindsats, inkl. møder
Skolen afgiver og indberetter afsluttende standpunktskarakterer og ajourfører elevens ændrede
personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger
for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
Elever, der er IUP (fortsat + nye) til en eller flere kategorier, skal have en begrundelse i meebook

Løbende

Den mundtlige prøvetermins påbegyndelse
Umiddelbart efter
ovenst.

UU ajourfører sig om uddannelsesønske(r) for elever, der ikke har søgt en ungdomsuddannelse

Skolen indberetter elevens prøvekarakterer

Jf. UVM

UU kontakter elever, der ikke optages på den
ønskede ungdomsuddannelse
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