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Nissum 'rsdag den 7. marts 2017

Målsætningen for vejledningen på Nørre Nissum E8erskole 2016-2017. 

• At give eleverne viden om de uddannelsesmuligheder, der Klbydes e,er 9. og 10. klasse 
• samarbejde med forældrene at støOe eleverne i en aPlaring om deres fremKdige uddannelses- og 
• erhvervsvalg. 
• At give eleverne mulighed for at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med baggrund i egne 

forudsætninger og interesser. 
• Vejledningen skal i særlig grad målreOes elever med behov for vejledning og aPlaring i forbindelse med 

ungdomsuddannelserne. 
• Eleverne skal gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes krav og indhold, for at eleven bedre kan se sig 

selv gennemføre ungdomsuddannelsen. 
• Vejledningen skal i høj grad bidrage Kl, at eleverne selv kan søge og anvende informaKoner af relevans for 

vejledningen. 
• Vejledningen kan indeholde særlige prakKkforløb, brobygningsforløb eller uddannelsesbesøg for de elever, 

der måOe have behov for deOe. 
• Vejledningen samarbejder med det lokale UU-center om prakKk, introdukKonskurser, obligatorisk 

brobygning og ved elevers behov for opfølgning e,er e,erskoleopholdet.  

Formålet udmøntes i følgende årsplan. 

• InformaKon om prakKk for 9.kl. og brobygning for 10. klasse. 
• PrakKk i uge 47 for 9. klasse. 
• Uge 47 obligatorisk brobygning for 10. klasse og udarbejdelse af den obligatoriske selvvalgte opgave. 
• Sept./okt. Klasselærerne har en samtale med eleven vedr. trivsel, faglig kunnen og evt. ønsker for næste 

skoleår. 
• Åbent hus på e,erskolen med deltagelse af alle ungdomsuddannelserne.  
•  Personlig samtale med vejledere for afgangselever og tvivlere. 
• December igangsæOelse af uddannelsesplanen på optagelse.dk 
• 2 lekKoner Kl ajourføring af Uddannelsesplanen (januar 2017). 
• Tilmelding Kl optagelse.dk senest 1. marts. Skolens vejleder skal senest 1. februar have vurderet eleverne 

uddannelsesparat eller ej.  
• E,er 1. marts Klbagemelding Kl UU-centrene angående ikke uddannelsesparate elever. 
• Løbende vejledning af tvivlere.  

Har eleven en mulighed for en prakKkplads, arrangerer vi gerne ekstra prakKka,aler udover uge 47. 

Hvis I har spørgsmål vedr. målsætning, årsplan eller spørgsmål af vejledningsmæssig karakter, kan I kontakte: 
9. klasse Brian Buchave bb@nissum.dk,  
10. a+b Anne Marie Hauskov ah@nissum.dk,  
10. c+d Bbrian Hoff Larsen nne@nissum.dk. 
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