Adgangskrav til stx, hhx, htx
•

Uddannelsesparat

Værd at vide!!

•

Afsluttet 9. klasse eller tilsvarende

•

Aflagt de obligatoriske afgangsprøver

Uddannelsesplanen KAN indeholde op
til 5 ønsker. Hvis gymnasiet er 1. prioritet, SKAL der være i alt 3 uddannelsesønsker.

•

2-4 års prøveforberedende
undervisning i 2. fremmedsprog – heraf det sidste år
frem til folkeskolens afgangsprøve

Uddannelsesparathed og
vejledning i udskolingen

Hvis stx-uddannelsen er ønsket på tre
forskellige gymnasier, og man ikke kommer ind på sin 1. prioritet, ligestilles 2.
og 3. prioriteten.

Alle elever i 8.-9./10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes senest 1. december.
Vurderingen er en rettesnor for den indsats, der skal gøres i
udskolingen. Både fra elevens og skolens side, men også for
den vifte af vejledningsaktiviteter, som eleven vil møde gennem
UU-Sjælsø.

Ingen elever, der søger optagelse på de
gymnasiale uddannelser, har krav på at
få opfyldt sine ønsker, uanset antallet af
de mulige prioriterede ønsker.

UU-Sjælsøs vejledere og lærerne indgår i et tæt samarbejde,
så vurderingen bliver så retvisende som muligt. Udskolingen er
en dynamisk tid for mange unge, og der kan ske meget fra 8. til
9./10. klasse.

Bopælen/transporttiden er i hovedreglen
afgørende for, hvor man kommer ind.
EGU

Erhvervsgrunduddannelse

EUD

Erhvervsuddannelse

EUX

Erhvervsuddannelse + hf fag

HF

Højere forberedelseseksamen

HHX

Højere Handelseksamen
Højere Teknisk Eksamen

KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse

PAU

Pædagogisk assistent udd.

SOSU

Social og Sundhedsuddannelserne

STU

Særlig tilrettelagt ungdomsudd.

STX

Almen studentereksamen
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HTX

Læs mere på Uddannelsesguiden www.ug.dk

Danmarks virtuelle vejledningsportal
www.evejledning.dk
Mandag - torsdag: kl. 9-21
Fredag: kl. 9-16
Lørdag: kl. 12-16
Søndag: kl. 12-21

Vilhelm la Cours Vej 9
3460 Birkerød
Tlf. 72 68 44 50
www.uu-sjælsø.dk

Hvad vurderes?

Efter vurderingen

Parathedsvurderingen er en helhedsvurdering ud fra 3 forudsætnin-

Faglige forudsætninger

Karaktergennemsnittet i alle fag er mindst 4,0 i 8.
klasse (typisk novemberkarakterer)

Motivation
Selvstændighed
Personlige forudsætninger Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgkompetence ift. valg af ungdomsuddannelse

Sociale forudsætninger

Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance
Konflikthåndtering

Ad g a n g s k r a v t i l e r h v e r v s u d d a n n e l s e r n e
Hvem vurderer og hvornår
Faglige forudsætninger
Skolen giver grundlaget for den egentlige vurdering,
når den unge har afgivet sit ønske om ungdomsuddannelse (typisk i november). Skolen informerer forældrene om skolens vurdering.

8. – 9./10. klasse

Senest den 1. december stiller skolen karakterer og
vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger til rådighed for UU-Sjælsø.
På den baggrund foretager UU-Sjælsøs vejledere en
parathedsvurdering, som skal være afsluttet den 15.
januar.
Parathedsvurderingen i 8. klasse danner grundlaget
for vejledningsindsatsen i udskolingen.

Mindst 02 i gennemsnit i standpunktskaraktererne i hhv. dansk og matematik i 9./10. klasse.

