Når din teenager skal vælge

NÅR DIN TEENAGER
SKAL VÆLGE
Tips til den gode uddannelsessnak
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INDLEDNING

Her finder du inspiration til, hvordan du kan tale
om uddannelsesvalg med din søn eller datter.
Du får information om uddannelse og finder øvelser, der kan hjælpe jer nærmere en afklaring.
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UDDANNELSESVALG:
HVILKE MULIGHEDER
ER DER?
Når din teenager har afsluttet folkeskolen,
skal han eller hun søge om optagelse på
en ungdomsuddannelse.
Hvilken slags uddannelse, der er det
bedste match, afhænger af din teenagers
boglige og praktiske kompetencer. Hvordan lærer han eller hun bedst, og hvilke
ønsker og drømme er der for fremtiden?
Uanset hvilken uddannelsesretning din
teenager vælger, er der flere muligheder
for at bygge ovenpå med supplerende
uddannelse bagefter.

Du kan altid høre mere om mulighederne
ved at kontakte din lokale studievejleder
eller NEXT Karriere på tlf. 33880300.
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ØVELSER

NEXT Choice
Prøv også vores test med
5 spørgsmål, som kan inspirere
og guide på vej i uddannelsesvalget.
Scan, svar og få et resultat.
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Øvelse 1
Spørgeguide

Øvelse 2
Spejlet

Øvelse 3
Succeshistorien

Spørgeguiden er et værktøj, der kan
bruges til at komme uddannelsesvalget
nærmere. Det er tanken, at du som forælder ’interviewer’ din teenager og stiller
spørgsmålene, der er listet nedenfor. Svarene noteres af intervieweren. Disse kan
efterfølgende bruges i det videre arbejde
med at finde uddannelser, der matcher
svarene.

Det kan være svært at sætte ord på egne
styrker og evner. Derfor kan det være en
god idé, at du laver spejlingsøvelsen med
din søn eller datter. Her skal I bruge hjælp
fra nogen, der kender persinen rigtig godt.

Din søn eller datter skal sætte jer forældre, en ven eller en anden i stævne. Han
eller hun skal fortælle en ’succeshistorie’
– en situation, hvor man havde følelsen
af at lykkes. Hvad gjorde han eller hun,
hvordan reagerede andre, hvilke overvejelser lå bag osv. Det kan både være en
oplevelse i skolen, men det må også gerne
være noget, der er sket i fritiden.

Hvad kan du godt lide at lave
– i skolen og i din fritid?
Hvad synes du selv, du er god til?
Hvad synes dine venner,
familie og lærere, du er god til?
Hvor passer du ind
– praktisk, bogligt eller begge dele?
Hvordan arbejder du bedst
– alene eller i samarbejde med andre?
Hvad synes du om at gå i skole?
Hvad betyder mest – den rigtige
uddannelse eller uddannelsesstedet?
Hvad drømmer du om – at være
selvstændig, være ansat eller
at have mulighed for begge dele?
Hvad tænker du om
weekend- og aftenarbejde?

Få et familiemedlem, en ven, lærer,
fodboldtræner eller en anden til at
beskrive styrker og kompetencer
hos din søn eller datter.
Spørg gerne flere end én for at få et
mere dækkende billede. Skriv ned,
hvad der bliver fortalt.

Tilhørerne skriver stikord ned til historien, som beskriver, hvilke evner, styrker
og kompetencer de hører i historien.
Den, der lytter, må gerne stille
uddybende spørgsmål.
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HVAD SKAL MAN
VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

Når man søger ind på en uddannelse,
er det meget vigtigt at overholde ansøgningsfristerne. Datoerne for fristerne
afhænger af, hvilken slags uddannelse
man søger ind på.
Samtidig skal I være opmærksom på,
at der er forskellige adgangskrav til
forskellige uddannelser. For at kunne
blive optaget direkte på en ungdomsuddannelse, skal din søn eller datter vurderes uddannelsesparat.

I skemaet har du en oversigt over
ansøgningsfrister og adgangskrav.
Vær opmærksom på, at der er diverse
særregler og undtagelser, som gør,
at dit barn i visse tilfælde alligevel kan
blive optaget, hvis ikke han/hun lever op
til adgangskravene.
I den forbindelse er der bl.a. tale om
deltagelse i optagelsesprøver og
optagelsessamtaler.
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Erhvervsuddannelser (eud)
Ansøgningsfrist

Direkte fra 9. eller 10. klasse – 1. marts

Adgangskrav

•
•
•

Vurderes uddannelsesparat
Bestå folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse
Bestå dansk og matematik på grundskoleniveau

Praktisk studentereksamen (eux)
Ansøgningsfrist

Direkte fra 9. eller 10. klasse – 1. marts

Adgangskrav

•
•
•

Vurderes uddannelsesparat
Bestå afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
og være bestået i dansk og matematik
Dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau
(hvis dit barn ikke kommer direkte fra grundskolen)

OBS: Det anbefales, at man har minimum 4 i gennemsnit ved afgangsprøven

Gymnasium (hhx, htx, hf og stx)
Ansøgningsfrist

Direkte fra 9. eller 10. klasse – 1. marts

Adgangskrav

•
•

Vurderes uddannelsesparat
Karaktergennemsnit på minimum 5 (4 på HF) ved afgangsprøverne
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SÅDAN SØGER DU IND
PÅ EN UDDANNELSE PÅ
optagelse.dk
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Dette skal du have
klar, før du søger

Sådan søger du

Interesseret i flere
uddannelser?

1.

NemID – både dit eget og dit barns.

1.

Gå ind på hjemmesiden
www.optagelse.dk.

2.

Eksamensbevis fra 9. eller 10. klasse
som PDF-fil.

2.

Vælg feltet ’Søg ungdomsuddannelse
eller 10. klasse’.

Vær opmærksom på, at det er muligt at
søge mere end én uddannelse. Når du
har søgt de uddannelser, du vil, kan du til
sidst prioritere dem i den rækkefølge, du
ønsker.

OBS: I nogle tilfælde kan systemet
automatisk hente beviset. Hvis det
ikke er muligt, skal det scannes ind
på computeren.

Her finder du alle erhvervsuddannelser, eux, 10. klasser og gymnasiale
uddannelser.
3.

Log på med NemID.
Udfyld de personlige oplysninger.

5.

Tryk på feltet ’Ansøgninger’ og derefter ’Opret ny ansøgning’. Det er her,
du vælger og søger uddannelse.

6.

Herefter er der forskellige felter, der
skal udfyldes. Bl.a. dato og årstal for
afsluttet 9. eller 10. klasse.
Det er også her, at dit eksamensbevis
skal vedhæftes.

7.

Nu vælger du den uddannelse, du vil
søge ind på samt uddannelsessted.

8.

Når du har valgt uddannelse, skal ansøgningen underskrives med NemID.
Er ansøgeren under 18 år, skal
ansøgningen også underskrives
af en forælder.

Er der spørgsmål til, hvordan ansøgningen udfyldes, så kontakt endelig
vores uddannelsesvejledere på
33 88 03 00 – de er klar til at hjælpe.
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NEXT
SOM UDDANNELSESINSTITUTION

Skal vi hjælpe dig videre?
Vores uddannelsesvejledere er klar til at hjælpe med alt fra
valg af uddannelse, adgangskrav, ansøgningsfrister og andre
gode råd.
Fang dem på 33 88 03 00
Du finder også en masse spørgsmål og svar på
www.nextkbh.dk.
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Hvad kan vi tilbyde?
NEXT Uddannelse København er en uddannelsesinstitution, der har mange forskellige adresser
i Storkøbenhavn.
Vi har følgende uddannelser:

10. klasser

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervsuddannelser og eux

Talent: 10
Science: 10
Media & Design: 10
Health & Business: 10
Building & Construction: 10

htx
hhx
stx
hf

Business
Bygge og anlæg
Industri og produktion
Medier og it
Service og sikkerhed
Sundhed og skønhed

e g l æ v l a k s r e g a n e et n i d r å N

www.nextkbh.dk
Tel. 33 88 03 00

