
 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Bestyrelse 

 

Som opfølgning på forløbet ”Gør en god skole bedre”, hvor I mødtes  

to gange med uddannelsesudvalget i 2016, vil vi bede Jer besvare  

de fire nedenstående spørgsmål, om hvordan I på Jeres skole har  

arbejdet med temaet uddannelsesparathed.  

 

I 2. samling blev der sat fokus på en række emner, men særligt emnet 

uddannelsesparathed blev drøftet og der er således også fra politisk  

hold stor fokus på emnet. 

 

I forbindelse med emnet uddannelsesparathed, blev der bl.a. drøftet 

sammenhængen til forældresamarbejde/forældreinddragelse, hvordan 

inddrages alle forældre i fællesskabet, gode erfaringer måske fra andre 

skoler/kommuner, videndeling mellem forældre og med andre skoler. 

Disse aspekter må meget gerne inddrages i besvarelse af spørgsmålene. 

 

Vil I svare kort på 4 spørgsmål (se side 2): 

 

Besvarelserne vil indgå som en afrapportering til Uddannelsesudvalget 

 

Svarfrist er senest 12. maj 2017 til rikmk@slagelse.dk  

 

Skemaet er fleksibelt så der må gerne skrives mere end det der er plads til! 

 

 

 

Center For Skole 

Torvegade 24, 2. th. 

4200 Slagelse 

Tlf. 58 57 36 00 

centerforskole@slagelse.dk 

www.slagelse.dk 

  

Venlig hilsen  

 

Per Kensø 

Centerchef 

Center for Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. marts 2017 

 

Kontaktperson: 

Rikke Maja Kromann 

rikmk@slagelse.dk 
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Ungslagelse: 
 

 

Spørgsmål Svar 

 

Hvordan har I arbejdet med 

temaet Uddannelsesparathed – 

herunder indsatser/aktiviteter 

eller andet. 

 

Xclass: 

OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) er en fast del af 

det at gå i tiende klasse, og er en opgave, der giver 

eleverne mulighed for at få indsigt i deres valg af 

ungdomsuddannelse og efterfølgende erhvervs- 

muligheder. På Xclass arbejdes der med opgaven i 

forlængelse af brobygningen, da vi mener, det giver 

det bedste resultat i forhold til at få eleverne til at 

forstå deres egne muligheder i en 

ungdomsuddannelse.  

Brobygningen er en anden vigtig del af 

uddannelsesparatheden, da den giver eleverne gode 

muligheder for at se dem selv i en eventuel 

kommende ungdomsuddannelse. Skolens EUD- 

klasser har givet den elevgruppe, der umiddelbart har 

haft sværest ved at se sig selv i en 

ungdomsuddannelse mulighed for at komme videre. I 

disse klasser har alle elever på nær 2 fundet en vej 

videre i uddannelsessystemet, Praktik har også længe 

været en del af det, de unge mennesker og skolen har 

brugt for at få eleverne til at se sig selv i et realistisk 

uddannelseslys. 

På Xclass er der en pædagogisk målrettethed og 

fokus fra alle ansattes side på at få de unge til at blive 

uddannelsesparate. 
Ungdomsskolen: 

Hele ungdomsskolens almene tilbudsvifte er 

kompetenceopbyggende i forhold til de unges 

udvikling af faglige, sociale og personlige 

kompetencer. 

På Eventen undervises elever, som af forskellige 

årsager ikke er en del af almenklasserne rundt i 

kommunens 8.-9. klasser. Disse elever har udvidede 

praktikmuligheder og meget fokus på udvikling af 
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sociale og personlige kompetencer. Eleverne 

fortsætter i ungdomsuddannelser, Xclass (10. klasse) 

eller produktionsskole. 

Ungdomsskolen har udvidet sit tilbudskatalog med 

camps over de sidste år. Faglige camps med fokus på 

læsning og matematik samt camps med fokus på 

både de faglige, sociale og personlige kompetencer 

som intensive læringscamps af en uges varighed for 

7. klasser og ”Læringslokomotivet”, som er et 

dagscampforløb af 4 ugers varighed for 7.-8. klasser. 

Målgruppen for begge camps er potentielle ikke-

uddannelsesparate elever. 

Robusthedscamps er med fokus på de sociale og 

personlige kompetencer, som blev udviklet og 

gennemført i 2016 med stor succes. 

 

 

  

 

Hvilke effekter har I oplevet det 

har givet 

 

Xclass:  

En meget stor del af vores elever, ca. 93%, vælger en 

ungdomsuddannelse efter skoleåret hos os. De sidste 

7% går enten videre med erhvervsarbejde, 

produktionsskole, efterskole, ungdomshøjskole eller 

udenlandsophold.  

Ungdomsskolen: 

Både Eventen og Ungdomsskolens camps har fået 

rigtig gode forældre- og elevevalueringer. 

 

 

Hvilke feedback har I fået – fra 

elever og forældre  

 

Alt det ovenstående kræver naturligvis samarbejde 

med forældrene, vi oplever generelt at forældrene i 

vores evalueringer og til vores skole/hjem samtaler og 

evalueringer giver udtryk for, at de mener, at deres 

unge mennesker er blevet meget mere bevidste om 

der valg af ungdomsuddannelse.  
 

 

Er der noget som I særligt vil 

fremhæve, der eksempelvis har 

fungeret godt 

 

Xclass: 

Der er ingen tvivl om at samarbejdet med Selandia om 

vores EUD klasser har været meget velfungerende.  
Ungdomsskolen: 

Både Eventen og Ungdomsskolens camps har fået 

rigtig gode forældre- og elevevalueringer. 

 

 

 

 

 


