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Børn og Unge-byrådet 2013/2014 

1. Resumé 

Børn og ungebyrådet har i året 2013/2014 valgt at sætte fokus på en bedre UU-vejledning i 

Aarhus. Ungebyrådet ser det som en stor udfordring, hvordan man kan klæde eleverne i 

folkeskolens udskoling bedst muligt på til at træffe det bedst mulige uddannelsesvalg i 9. 

klasse, hvilket mange elever ikke føler, de er i dag. Børn og Unge-byrådet oplever, at man på 

mange skoler ikke har tilstrækkelig mulighed for at få en personlig vejledning, og at man 

ikke bliver informeret tilstrækkeligt bredt eller om de alternative vejledningsmuligheder 

som App og hjemmesider. Børn og Unge-byrådet har derfor fremarbejdet konkrete 

beslutningsforslag til at sikre, at UU-vejledningen i Aarhus fremover bliver endnu bedre. 

2. Beslutningspunkter 

1. Der skal lægges mere vægt på vejledning om erhvervsuddannelser. 

2. Bedre information om alternative vejledningsmuligheder som f.eks. e-vejledning 

og APP. 

3. Skolerne skal tænke alternative vejledningsformer ind, gennem ex. samarbejde 

med erhvervsuddannelse. 

4. UU-vejlederne skal i højere grad stå til rådighed for eleverne. 

5. UU-vejledningen skal starte tidligere. 

6. Unge-byrådet foreslår, at forældre tilbydes information om 

ungdomsuddannelser fx informationsmøde/aften. 

 

3. Baggrund 

Ad 1) 

Børn og Unge-byrådet oplever, at de i UU-vejledningen ikke får nok information om 

erhvervsuddannelserne. Fokus er på at fortælle om gymnasiale uddannelser, primært STX. 

Målet med den nye erhvervsuddannelsesreform er, at 25 % af en ungdomsårgang tager en 

erhvervsuddannelse. Hvis dette skal være muligt, er det vigtigt at UU-vejlederne giver en 

bredere introduktion til de muligheder, der er efter folkeskolen. 

Børn og Unge-byrådet mener, at vi skal gøre op med den tankegang, der giver sig 

udtryk i, at unge med gode karakterer automatisk skal i gymnasiet. I stedet skal vi 
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prioritere, at hver elev går ind til sit uddannelsesvalg klædt på til at tage den rigtige 

beslutning i første forsøg. 

Ad 2) 

Børn og unge-byrådet erfarer, at mange elever i 8. og 9. klasse ikke kender til de alternative 

redskaber, der er til at få vejledning. Når man har alternative vejledningsmuligheder som 

eksempelvis en APP, UU-vejlednings telefonen og e-vejledning ser Børn og Ungebyrådet 

det som en vigtig prioritering at få oplyst de unge om disse. 

E-vejledning eller informationssøgning på en APP har ikke de samme forudsætninger for at 

svare på den enkelte elevs specifikke spørgsmål. På trods af dette er det et godt værktøj, 

som man kan bruge til at få afklaret de små ting, og derved ikke skulle gå forgæves til UU-

vejlederen, eller optage unødig tid. 

Derfor mener Børn og unge-byrådet, at alle skoler og UU-vejledere skal informere bedre og 

mere om de alternative vejledningsmuligheder. 

Ad 3) 

Børn og unge-byrådet så gerne, at der var en mere direkte UU-vejledning. Selvom UU-

vejlederne for det meste er klædt godt på til at fortælle om de forskellige 

ungdomsuddannelser, er det Ungebyrådets holdning, at man får et langt bedre indtryk af en 

eventuel ungdomsuddannelse ved at opleve den på egen krop. 

Derfor er det en prioritet for Børn og Unge-byrådet, at man i højere grad end nu, bruger de 

muligheder der er i skoletiden til at præsentere de unge for et mangfoldigt udbud af 

ungdomsuddannelser. Dette kan ske eksempelvis ved at opprioritere de praktikmuligheder 

og besøg på uddannelsessteder, men også ved at skolerne inviterer uddannelser og erhverv 

ind i folkeskolen. Skolerne kan fx invitere relevante fagfolk ind på skolen for at fortælle om 

deres fag, eller skolerne kan besøge fagfolk på deres arbejdspladser. Med disse forslag vil 

eleverne i folkeskolen få information fra fagfolk som kender og brænder for deres 

fag. Folkeskolereformen åbner op for, at man kan bruge den understøttende undervisning 

til netop dette. 

Det er Børn og Unge-byrådets opfattelse, at dette vil give en langt bredere forståelse af 

mulighederne før de unge skal træffe deres valg. 

Ad 4) 

Børn og Ungebyrådet oplever, at det ikke kun er den sparsomme UU-vejledning der er et 

problem ift. UU-vejlederne. Mange steder kan eleverne hverken finde information om, 

hvornår UU-vejlederen er på skolen, eller hvordan man kan få fat på sin UU-vejleder. 

Derudover oplever flere elever, at UU-vejlederen kun er meget lidt på skolen, nogle steder 

under en gang i måneden. 

Desuden oplever mange elever, at deres rådgivning foregår i klassen i stedet for individuelt. 

På denne måde, bliver den enkelte elevs behov for vejledning ikke tilgodeset. Det er for 

ungebyrådet vigtigt, at de unge modtager en individuel samtale mindst en gang i løbet af 

deres skoletid. 

Ungebyrådet foreslår, at der på alle skoler skal skiltes med, hvornår UU-vejlederen er til 

stede, samt hvordan man kan komme i kontakt med hende/ham. Desuden foreslår Børn og 

Unge-byrådet, at UU-vejlederen oftere er fysisk til stede på skolerne. 
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Ad 5) 

Eleverne begynder allerede inden 8. klasse på at overveje hvilken ungdomsuddannelse de 

vil tage efter folkeskolen. Her kan de trække på erfaringer fra bl.a. forældre, ældre søskende 

og lærere. På den måde bliver de i deres uddannelsesvalg allerede inden de har haft UU-

vejledning, farvet af hvad deres forældre m.m. har af uddannelse. Som et resultat af dette, 

kan udvalget af uddannelser de unge overvejer blive indskrænket ganske markant. En elev 

der går i 7. klasse kan i høj grad få fornemmelsen af, at en gymnasial uddannelse er den 

eneste mulighed, hvis forældrene, de ældre søskende 

og deres lærere alle sammen har taget den vej. Det kan 

føre til, at de unge reelt ikke overvejer andre muligheder end gymnasiet, selv når de bliver 

præsenteret for det brede spekter af uddannelsesmuligheder gennem UU-vejledningen. 

Hvis man allerede i 7. klasse gør eleverne opmærksomme på de mange muligheder man har 

efter folkeskolen, får eleverne ikke kun længere tid til at reflektere over deres valg, men også 

længere tid til at blive opmærksomme på alle aspekter af UU-vejledning i Aarhus, fra APP 

til virksomheds/uddannelsesbesøg. 

Det er vigtigt, at der fokus på basisvejledning og med fokus på, at eleverne får informationer 

om alle uddannelser. Der må ikke fokuseres på, at eleverne allerede her skal vælge, hvilken 

uddannelse de vil fortsætte på efter folkeskolen. 

Ad 6) 

Børn og Unge-byrådet erfarer, at den faktor der har vist sig vigtigst i forbindelse med unges 

uddannelsesvalg er deres mors holdning. Dermed kan forældres uddannelsespræferencer 

have en meget stor effekt på den enkelte unges uddannelsesvalg. Unge-byrådet mener ikke, 

at alle forældre kan hjælpe deres børn med at vælge, da mange forældre heller ikke har 

særlig stor viden om de enkelte ungdomsuddannelser. En måde at imødekomme den 

problematik kan være at lave en informationsaften eller lignende for forældre, hvor 

forældrene informeres om de forskellige uddannelsesmuligheder. Med denne model kan 

man imødekomme mange af de uddannelsesmæssige fordomme der sandsynligvis stammer 

fra uvidenhed snarere end faktuel viden. 

4. Den forventede effekt: 

Børn og Ungebyrådet forventer, at et øget fokus på en god og bred UU-vejledning til alle, 

både vil give sig udslag i en mindre frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne, og sikre, at 

de unge træffer det valg der er rigtigt for eleven selv. 

Børn og Unge-byrådet mener, at disse tiltag vil positivt påvirke 95 % -målsætningen i 

Aarhus kommune. 

Desuden henviser Børn og Unge-byrådet til indstillingen om multihus, specifikt forslaget 

om UU-vejledning i et kommende Kulturhus for Unge. 

5. Ressourcer: 

Børn og Unge-byrådets forslag hviler ikke i sig selv, og Børn og Unge-byrådet foreslår at 

Aarhus kommune prioriterer penge til: 

- Mere individuel vejledning 


