
Stillinge skole og UU/UJ (uddannelse og Job) forløb – vejledningstiltag - sammenhængende plan 

 

 Stillinge skole UU ansvar 
0.klasse Brand og redning Temadag i uge 40 

Link til Brand og Redning Slagelse Kommune 
Tilmelding: nibir@slagelse.dk eller telefon: 20 16 03 

48. 

 

1.klasse Brand og redning Temadag i uge 40 
Brand og Redning temadag for 1. klasse 
Tilmelding: nibir@slagelse.dk eller telefon: 20 16 03 

48. 

 
Besøg på Tøvestensgården 
Kontakt Michael Andersen 23829804 
 

 

2.klasse Hvad sker der på kirkegården? 
 
Graver Pia Nielsen 51 22 87 86 
Eller Morten Brøgger 58 54 70 40 

 

https://beredskab.slagelse.dk/forebyggelse/temadag-for-skoleboern
https://beredskab.slagelse.dk/forebyggelse/temadag-for-skoleboern


3.klasse Hvad laver mine forældre? 

Job på opslagstavlen – foto og tekst 

 

MIN BY - MIT LIV:  

Mål med forløbet  

• At eleverne bliver i stand til at skelne mellem 

forskellige typer af arbejde og erhverv.  

• At eleverne opbygger en viden om lønnet og 

ulønnet arbejde.  

• At eleverne kan beskrive arbejdsmarkedsforhold 

fra eget nærmiljø.  

• At eleverne tilegner sig viden om roller og 

funktioner på arbejdsmarkedet. Indhold i forløbet 

Ideer:  

Besøg af en række af lokale erhvervsrepræsentanter.  

Besøg på tre lokale erhvervsvirksomheder.  

Planlægning og design af by.  

Besøg af politi, falck og militæret.  

Erhvervsskattejagt med praktiske opgaver på hver post.  

Fremvisning for forældre. 

 

4.klasse Skovgaard Mølle- og bageri Museum 
Link til skovsgaard mølle og bagerimuseum 
 
Flakkebjerg Skolemuseum: 
https://vestmuseum.dk/flakkebjerg-skolemuseum/ 
 
Virksomhedsbesøg via forældre 
 

 

https://skovsgaardmoelleogbagerimuseum.wordpress.com/


5.klasse Besøg på Tøvestensgården 
Kontakt Michael Andersen 23829804 
 
Virksomhedsbesøg via forældre 

 

6.klasse Skolefest 
SMOP (husk) 

UU styrker og svagheder 
 

7.klasse  
Slagelse Museum 
Link til Slagelse Museum 
 
 DUDIDA – Det Uofficielle Danmarksmesterskab i 
Danskfaglig Analysefortolkning??? 
 

Okt-nov: Lav dit eget styrkekort/Kollektiv vejledning 
 
Jan-marts: EUD på spil- Information til erhvervsuddannelserne 
7.årgangs lærere booker selv tid hos ZBC – Tony, mail toaa@zbc.dk mobil 
61984342 
 
April-maj: UU Kollektiv vejledning og Klar, parat, uddannelse! 
 

https://vestmuseum.dk/slagelse-museum/
mailto:toaa@zbc.dk


8-klasse Skat, arbejdsmarked og jobansøgninger oplæg ved AN 
Besøg af Høng gymnasium og Høng Landbrugsskole. 
Virksomhedsdag - vi inviterer 3 
virksomheder/jobkategorier/AN 
 
Besøg af Slagteriskolen, fra gris til mad (JL) 
 
 
 
Ekstra praktik for 8.årgang i uge 24 /AN  
 
 

August: årets første besøg af UU 
Forældremøde med deltagelse af UU 
 
Sept: SUK festival. Skills på ZBC  
 
Nov: årets andet besøg af UU, eleverne skal have kendskab til 
studievalgsportfolien, samt begynde at reflektere over egen ønsker og 
valg. 
UPV: begrundelser vedr. UPV senest medio nov. 
 
Dec: UPV 1: deadline 1.12 - UU foretager endelig vurdering. (Husk 
overførsel af standpunktskarakterer)  
 
Jan: UVP 1 - Forældre og elever orienteres skriftligt efter 15.1, hvis ikke 
eleven er ikke-parat. 
 
Jan-feb: årets 3.besøg af UU – tilmelding til introkurser (uge 12) 
Samtaler med IUP elever og deres forældre. 
 
April: individuel vejledning 
April-maj: Kollektiv vejledning – evaluering af introkurser, forberedelse på 
erhvervspraktik, samt uddannelsesvalg. 
 
Juni: UPV 2 afsluttende uddannelsesparathedsvurdering 15.6 
 
Rollemodeller, Erhvervsskolernes elevorganisation – tlf.: 25100033 
Link til Erhvervsskolernes elevorganisation 
 
 

http://www.vejentileud.dk/


9.klasse Yderzonen/Naturfagslærerne 
 
Virksomhedsbesøg Bilka eller Odin/AN skaber kontakt 
 
 

Aug-nov: Kollektiv vejledning (genopfriskning af emnerne fra 8.klasse fx 
UPV, studievalgsportfolie m.m.) 
 
Erhvervspraktik uge 41 
 
Sept: udskudt UPV, hvis elever var IUP i 8.klasse, skal der vurderes om der 
er behov for særlig vejledningsindsats. Der skal ikke indberettes noget til 
optagelse.dk 
 
Nov: Frivillig brobygning (uge 49?) på ungdomsuddannelser 
UU-deltagelse på forældremøde 
 
Nov-dec: forberedelse af plan for uddannelse og studievalgsporfolie. 
 
Jan: UPV 1 er klar! Tryk på “send til optagelse.dk”  
Skr. besked til forældre og elever hvis IUP 
 
Jan-marts: udfyld ansøgning til ungdomsuddannelser 
 
Marts: 1.3 elevers frist for ansøgning om ungdomsuddannelse. 15.3 UU-
vejleders frist for formalia 
 
April: Opstart på fokusskemaer, hvis der er elever med særlige 
skolerelaterede udfordringer – deadline 15.5 
 
Maj-juni: UPV 2 afsluttende vurdering, samt de endelige 
standpunktskarakterer. 
 
 
 

   

 


