Uddannelsesvejledning på Taastrup Realskole
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Vestegnen tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere den unges valg af ungdomsuddannelse. Vi gør en ekstra indsats for de elever, der har behov for særlig tilrettelagt vejledning.
Uddannelsesvejleder Helle Würtz træffes på skolen om mandagen.
Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 24 28 75 54 eller e-mail
helle.wurtz@skolekom.dk.

Vejledningen omfatter bl.a.:











Vejledning på de enkelte klassetrin - i klassen, i grupper eller ved individuelle samtaler.
Hjælp til udarbejdelse af den enkelte elevs uddannelsesplan i 8., 9. og 10. klasse.
Hjælp til at finde individuelle praktikpladser.
Koordinering af de obligatoriske introduktionskurser for 8. klasser.
Koordinering af brobygning for 9. og 10. klasser.
Deltagelse i arrangementer om ungdomsuddannelserne for forældre og elever.
Deltagelse i samtaler med forældre og elever.
Hjælp til at udfylde tilmeldingen til ungdomsuddannelserne.
Tilbud om mentorordning for udsatte elever i 9./10. klasse.
Assistance til lærerne i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA- undervisning).

Ovenstående er blot nogle af vores tilbud. Du kan besøge vores hjemmeside,
www.uu-vestegnen.dk for at få mere information om selve UU-Vestegnen, vejlederne og vores
tilbud.
Og så kan det stærkt anbefales, at du lærer www.uddannelsesguiden.dk at kende.
Her finder du information om stort set alle danske uddannelser og job. Målet er at give inspiration
til valg af uddannelse. Artiklerne indeholder samtidigt den konkrete information, som er nødvendig for at kunne træffe et valg og melde sig til en uddannelse.
På www.evejledning.dk kan du desuden få hjælp til uddannelsesvalget, når du har tid. Her kan
man få kontakt til en vejleder via mail, chat, sms eller telefon i tidsrummet 10-22 på hverdage,
10-20 fredag og 12-20 i weekenden.
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