UNG TIL UNG VEJLEDNING
– kom godt i gang med uddannelsesvalget

Arrangement for elever og forældre

www.uu-lillebaelt.dk

KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER I 8. KLASSE

For at hjælpe jer godt i gang med at vælge ungdomsuddannelse og for at udfordre jeres
viden om mulighederne efter 9. klasse er ungdomsuddannelserne, grundskolerne og
ungdommens uddannelsesvejledning i Fredericia og Middelfart Kommuner gået sammen
om at gennemføre 10 ung til ung arrangementer.
På modsatte side kan I se, hvornår jeres skole skal af sted, hvor det skal foregå, og hvad
programmet for aftenen er. Eleverne har mødepligt til arrangementet – og der er lagt op
til, at mindst én forælder deltager i arrangementet.
På selve aftenen kommer I til at møde 6 forskellige ungdomsuddannelser, hvor unge
som er i gang med uddannelsen vil fortælle om blandt andet:
• Hvorfor de valgte netop den uddannelse
• Hvad det vil sige at være uddannelsesparat til den uddannelse
• Hvad de gerne vil bruge uddannelsen til
• Hvordan det er at gå på uddannelsen
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både de unge og studievejledere fra
ungdomsuddannelserne. Konceptet afvikles som korte cafébesøg på 15 minutter.
Ungdomsuddannelserne medbringer informationsmateriale som I kan tage med hjem. I
kan også læse mere på de hjemmesider, der er henvist til på bagsiden af denne folder.
Formålet med arrangementet er, at udfordre den viden og de forestillinger I har om
ungdomsuddannelserne. Ligeledes er formålet at klæde jer godt på til at vælge, hvilke
2 ungdomsuddannelser den unge skal besøge på introkurserne i foråret 2018.
De 6 uddannelsescaféer som I skal besøge er:
•	EUC Lillebælt – Teknologi, byggeri og transport;
Erhvervsuddannelser og EUX (kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiefag)
• HHX – Handelsgymnasiet
• HTX – Teknisk gymnasium
•	IBC – Kontor, handel og forretningsservice;
Erhvervsuddannelser og EUX (kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiefag)
• STX/HF – det almene gymnasium og højere forberedelseseksamen
•	Social og sundhedsskolen – Omsorg, sundhed og pædagogik;
Erhvervsuddannelser og EUX (kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiefag)
Elever og forældre vil blive inddelt i 6 hold, der følges rundt til de forskellige uddannelsescaféer. Ved ankomst bedes I orientere jer om, hvilke hold I er placeret på og i hvilken
rækkefølge og hvilke lokaler, I skal høre om de forskellige uddannelser. UU-vejlederne vil
stå klar til at hjælpe jer.
Vi håber, at I vil tage godt imod konceptet, og vi glæder os til at se jer.
Ungdomsuddannelserne, grundskolerne og ungdommens uddannelsesvejledning.

PROGRAM FOR AFTENEN
Da det er et stramt program, vil vi sætte stor pris på, hvis I vil være der i god tid,
sådan at vi kan komme i gang kl. 18.30 præcis. Hvert cafébesøg varer 15. min
– der regnes med 5 min. til skift mellem cafeerne.
Kl. 18.30-18.40
Velkomst og info
ved UU-Lillebælt

Kl. 19.20-19.35
Pause – tal med UU-vejlederne + kaffe og vand

Kl. 20.10-20.25
Pause – tal med UU-vejlederne + kaffe og vand

Kl. 18.45-19.00
Runde 1

Kl. 19.35-19.50
Runde 3

Kl. 20.25-20.40
Runde 5

Kl. 19.05-19.20
Runde 2

Kl. 19.55-20.10
Runde 4

Kl. 20.45-21.00
Runde 6

DATOER, SKOLER OG STED
Dato

Grundskole(r)

Sted / vært

Ti. 24/10 2017

Anna Trolle Skole
Ejby Skole
Fænøsund Friskole

Middelfart Gymnasium

Ons. 25/10 2017

Erritsø Fællesskole

IBC Fredericia

Tor. 26/10 2017

Ullerup Bæk Skole

IBC Fredericia

Man. 30/10 2017

Hyllehøjskolen
Lillebæltskolen
Fredericia Friskole

EUC Lillebælt

Ons. 1/11 2017

Vestre Skole
Østre Skole

EUC Lillebælt

Tor. 2/11 2017

Nr. Aaby Realskole
Brenderup & Omegns Realskole

Middelfart Gymnasium

Man. 6/11 2017

Fjordbakkeskolen

SOSU Fredericia

Tir. 7/11 2017

Fredericia Realskole
Sct. Knuds Skole

SOSU Fredericia

Tor. 9/11 2017

Kirstinebjerg

Fredericia Gymnasium

Man. 13/11 2017

Strib Skole
Nr. Aaby Skole
Middelfart Friskole

Middelfart Gymnasium

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelsesguiden
www.ug.dk

Fredericia Gymnasium
www.fredericia-gym.dk

EUC Lillebælt
www.eucl.dk

Social- og Sundhedsskolen Middelfart
www.sosufyn.dk

International Business College
www.ibc.dk

Social- og Sundhedsskolen Fredericia
www.sosufh.dk

Syddansk Erhvervsskole
(Odense/Vejle)
www.sde.dk

10. klasse Fredericia
www.ungfredericia.dk

Erhvervsuddannelserne
www.eud-info.dk
HANSENBERG
(Kolding Tekniske Skole)
www.hansenberg.dk
Middelfart Gymnasium
www.middelfart-gym.dk

10. klasse Middelfart
www.10erenmiddelfart.dk
Oplysning om efterskoler
www.efterskole.dk
Studievalg - fra ungdomsuddannelse
til videregående uddannelse
www.ug.dk/studievalg
UU-Lillebælt
www.uu-lillebaelt.dk

Flere hjemmesider kan findes på UU-Lillebælts hjemmeside
og på Uddannelsesguiden

Centerkontoret UU-Lillebælt
Snaremosevej 110, 1. sal
7000 Fredericia
72113461
info@uu-lillebaelt.dk

