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Orientering om skolevejledningen
på Viby Efterskole

Sidst i august:
Eleverne orienteres om skolevejledningens omfang.
12/9: 
Sidste frist for tilmelding til
brobygning (10. kl.)

Inden 8/10: Samtaler & UPV
Alle elever kommer til en personlig samtale med deres kontaktlærer og
en af skolen vejledere. Samtalerne tager udgangspunkt i elevens
opdaterede uddannelsesplan, og deres personlige, sociale og faglige
kompetencer.

Efterfølgende foretager vi en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering af
den enkelte elev. Denne vurdering vil indgå i forældresamtalerne søndag
d. 2/11

Brobygningsugen (uge 46)
Alle elever er i brobygning

Ung til ung vejledning
1 aften, hvor der er besøg af elever fra sidste år. De fortæller om,
hvordan de oplever deres ungdomsuddannelse, og hvordan de oplevede
overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelsesinfo
Alle får en kort orientering om:
• De nye erhversuddannelser
• det almene gymnasium og HF
• handelsskolen og HHX
• social og sundhedsudd. og
pædagogisk grundudd.

November OSO:
I uge 47: Alle elever arbejder med deres obligatoriske selvvalgte opgave
(OSO), der tager udgangspunkt i deres uddannelsesplan.

Inden jul:
Anden og evt. tredje samtale med de elever, der har behov for det og
Efterfølgende foretager vi en endelige uddannelsesparathedsvurdering af
den enkelte elev

Januar/februar:
Yderligere vejledningssamtaler efter behov.

Optagelse.dk:
Orientering om tilmelding til ungdomsuddannelserne / 10 kl. og udfyldelse
af uddannelsesplan på minuddannelse.net.
(Skolevejlederne styrer tilmeldingen, der sker via Internettet). 
OBS:
Forældre skal også deltage aktivt i denne fase, helst med NemID

Februar/marts:
Sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne / 10 kl. og udfyldelse
af uddannelsesplan på minuddannelse.net er: Tirsdag d. 24. februar
2015.
(Ret til ændring forbeholdes)

Maj:
Eleverne får direkte besked om optagelse på ungdomsuddannelserne.

Juni:
Skolen sender meddelelse til det lokale UUcenter / hjemkommunen om,
hvad eleven skal næste år.

Øvrige oplysninger:
Ang. alm gymnasium, HHX & HTX
:
9. kl.: Der skal aflægges de prøver der afholdes på Viby Efterskole.
10. kl.: Skal have opfyldt kravene efter deres 9.kl. + aflægge FSA/FS10 i dansk,
mat og eng.

Ang. HF 
gør vi opmærksom på, at der udover

kravene til alm. gymnasium også kræves FS 10prøven i dansk, matematik og
engelsk.

Praktik
: Da vi bruger meget tid på vores musical, og da vores elever ofte drømmer
om specielle uddannelser, har skolen valgt ikke at have praktik. Hvis nogle elever
ønsker at komme i praktik f. eks. med det formål at skaffe sig en læreplads, må de
bruge efterårsferien eller vinterferien.
Elever med særlig interesse for dans, musik eller drama kan få en individuel
vejledning af faglærerne.
Se også ForældreIntra og hjemmesiden under vejledning.

