
Teamet for uddannelsesvejledning i
Ungecenter Mariagerfjord

Ny adresse fra 1/10 2019: 

Kirketoften 7

9500 Hobro
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Uddannelser efter 9. og 10. klasse
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9. eller 10. klasse

Erhvervsuddannelser
1 ½ - 5 år

Fx tømrer, murer, smed, 
bager, elektriker, 
landmand, frisør,  

salgsassistent, m.fl.

EUX

Gymnasiale uddannelser
3 år

STX (2-3 år)
HHX
HTX

HF (2 år)

Flere muligheder
Op til 2-3 år

Fx 10. klasse, efterskole, 
FGU, STU, 

ungdomshøjskole, 
arbejde

Uddannelse eller job



Hverdagen på ungdomsuddannelse

Hverdagen på en erhvervsuddannelse
www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse

Hverdagen på en gymnasial uddannelse
www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse

22-08-2019

http://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
http://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-gymnasial-uddannelse


10. klasse – MF10
Mariagerfjord 10. klassecenter: www.mf10.dk

Studieretninger
• Klasser der forbereder til gymnasiet og andre til erhvervsuddannelserne
• Fodboldklasse i samarbejde med Hobro IK.

Obligatoriske fag 
Dansk, matematik og engelsk

• Linjefag (billedkunst, international, science, idræt) 
• Valgfag (fx E-sport, samfundsfag, mediefag)
• Tilbudsfag (Tysk, fysik/kemi, ordblindehold)
• Projektopgave om studievalg
• Studietur (Barcelona)
• Brobygning
• Praktik
• Uddannelsesvejledning.
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http://www.mf10.dk/


Efterskole 

• Varighed: 1-3 år

– 8-10. klasse (14-17 årige)

• Adgangskrav: 7 års skolegang eller fyldt 14 år. Egenbetaling.

• Ca. 260 forskellige efterskoler i landet
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Erhvervsuddannelser

Varighed: 1 ½ til 5 ½ år                                                                  

Adgangskrav: 

• Bestået folkeskolens afgangseksamen

• Mindst 2,0 i dansk og matematik

• Vurderet uddannelsesparat
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Grundforløb del 1 – Fagretning
De 4 hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

Grundforløb del 2 - Målrettet undervisning

Hovedforløb - Målrettet uddannelse
Specialisering
Praktik
Uddannelsesaftale med virksomhed (eller skolepraktik)
Oplæring



Erhvervsuddannelse - EUX

Erhvervsuddannelse 

• Gymnasiale fag: Dansk A, engelsk B, matematik C, samfundsfag C 

• Varighed: Afhænger af den enkelte uddannelse

• Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakter 02 i dansk og 
matematik

• Arbejde eller læse videre.

• Eksempel på uddannelser med EUX:
Pædagogisk assistent, mekaniker, smedeuddannelsen, bager, finansuddannelsen(obligatorisk), frisør, 
eventkoordinator, træfagenes byggeuddannelse og mange flere.

22-08-2019



Gymnasiale uddannelser
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Adgangskrav:
• Bestået folkeskolens afgangseksamen

• Karakter 5 eller derover (STX, HTX & HHX)

• Karakter 4 eller derover (HF)

• Vurderet uddannelsesparat

STX - Alment gymnasium
HHX - Handelsgymnasium
HTX – Teknisk gymnasium
HF – Højere Forberedelseseksamen

De gymnasialeuddannelser er adgangsgivende til videregående uddannelse

STX:
Historie, 

matematik, 
fysik, kemi, 

musik, spansk, 
geografi, idræt, 

billedkunst, 
samfundsfag, 

religion

HHX:
Engelsk, 

afsætning, 
virksomhedsøko

nomi, 
erhvervsret, 
matematisk, 
spansk, tysk

HTX:
Matematik, IT, 

design, 
Teknologi, fysik, 

biologi, 
kommunikation, 

innovation

HF:
Matematik, 

idræt, 
billedkunst, 
mediefag, 

design, 
psykologi

Obligatoriske 
fag:

Dansk, 
matematik, 

engelsk, m.fl.

Grundforløb 3 måneder



Uddannelsesparatvurdering i 8. klasse 

Hvorfor sker en vurdering af uddannelsesparathed?

• Sikre faglig støtte og vejledning til de unge

Hvad er uddannelsesparathedsvurdering?

• Vurdering af faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger

• Det er skolens ansvar at uddannelsesparathedsvurdere eleverne

• Vurderingen i 8. klasse er foreløbig

• Starten på en målrettet indsats i tæt samarbejde med elev, forældre og uddannelsesvejleder.
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Forudsætninger for uddannelsesparathed i 8. klasse

Faglige forudsætninger

Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover er parate til EUD

Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover er parate til HF

Elever med et karaktergennemsnit på 5 eller derover er parate til STX, HTX og HHX

Personlige forudsætninger

– Motivation

– Selvstændighed

– Ansvarlighed

– Mødestabilitet

– Valgparathed

Sociale forudsætninger

– Samarbejde

– Respekt

– Tolerance
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Praksisfaglige forudsætninger
 Praktiske færdigheder og kreativitet
 Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder 

og virketrang
 Værkstedsfærdigheder
 Færdigheder i at kunne skifte perspektiv 

mellem del og helhed
 Færdigheder i at kunne anvende teorier i 

praksis.



Betydning af uddannelsesparathedsvurderingen

Uddannelsesparat

Opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger

Ikke uddannelsesparat

Foreløbig ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Modtag faglig støtte og vejledning

Tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og uddannelsesvejleder
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Vejledningsrelaterede aktiviteter i 8. klasse

• Uddannelsesplan: August - juni

• UPV
– 1. vurdering 01/12/2019 

– 2. vurdering (revurdering) 15/06/2020

• Uddannelsesaften: Oktober/ november 2019 

• Lokal Skills/Skillsstafet: 02/10/2019 

• Introkurser i 8. klasse: 2+3 dage 

• Evt. individuel vejledning

• Kollektiv vejledning

• Individuel praktik.

• Ug.dk
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Indhold af kollektiv vejledning

Gennemgang af

• Uddannelses- og vejledningssystemet

• Uddannelsesparathed og faglige krav

• Uddannelses- og jobmuligheder

• Muligheder for at søge og anvende informationer, herunder it-baserede 
informations- og vejledningstilbud (www.ug.dk)

• E-vejledning.
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Nyttige links

• www.ug.dk
– Info og inspirationsside til uddannelse og fremtid
– E-vejledning

• www.fremtidenerdin.dk
– Inspiration til valget af ungdomsuddannelse

• www.vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
– Sådan kan du støtte den unge i valget af ungdomsuddannelse

• www.ungdomsuddannelser.nu
– Information om ungdomsuddannelserne i Nordjylland

• www.efterskole.dk
– Find efterskole og praktiske oplysninger
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http://www.ug.dk/
http://www.fremtidenerdin.dk/
http://www.vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
http://www.ungdomsuddannelser.nu/
http://www.efterskole.dk/


Informationskilder

Ungecenter Mariagerfjord

Amerikavej 1, 9500 Hobro

Tlf.: 97 11 40 91

Mail.: ungecenter@mariagerfjord.dk

Facebook: Ungecenter Mariagerfjord

Praktiske oplysninger

Frode Brix

Uddannelsesvejleder

Tlf.: 30164359 

E-mail: frbri@mariagerfjord.dk
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