Pkt 9: Selvevaluering af Elevens videre forløb i uddannelsessystemet.
Vi har i 1. halvår af skoleåret 2017/18 selvevalueret på punktet Elevens videre forløb i
uddannelsessystemet. Evalueringen er foretaget af skolens ledelse og skolens egen skolevejleder.
Skolen har et samarbejde med UU Mariagerfjord, men det er skolens egen uddannede
skolevejleder Birgit Frost Paulsen, der varetager evalueringen sammen med eleverne, deres
forældre og andre interessenter.

Status: ”Sådan arbejder vi med Elevens videre forløb i uddannelsessystemet.”
I det følgende gives en oversigt over, hvordan vi arbejder på de forskellige klassetrin.
0.– 6. klasse

7. klasse

Der arbejdes med “uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering” (UEA) på de enkelte årgange. UEA er ikke
fastlagt timefag, men bruges i emneperioder.
Skolevejleder underviser de enkelte klasser med bl.a. introduktion af
uddannelsessystemet og parathedsvurderingen.
Hvis eleven ikke er uddannelsesparat i 8. klasse introduceres
Uddannelsesguiden (UG.dk).

8. klasse

Hver elev har minimum en personlig samtale med skolevejlederen.
Medio november laves uddannelsesparathed på den enkelte elev i
samarbejde med klassens lærere og vejleder.
Eleverne deltager i uddannelsesaften på ungdomsuddannelserne sammen
med forældrene.
Eleverne deltager i en uges introduktionskursus på ungdomsuddannelser
efter eget valg og med vejledning og tilmelding via skolevejleder.
Eleverne deltager i Mariagerfjords uddannelsesmesse, og der arbejdes
med ug.dk.

9. klasse

Hver elev har minimum 2 personlige samtaler med skolevejlederen.
Eleverne er i selvvalgt erhvervspraktik i en uge. Skolevejleder hjælper med
tilmelding mm.
Eleverne deltager i Mariagerfjords uddannelsesmesse.
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Efter valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasse vejledes og hjælpes
elever og forældre med tilmelding via optagelse.dk.
10. klasse

Eleverne deltager i Mariagerfjords uddannelsesmesse.
Der er mulighed for, at enkelte elever kan komme i behovspraktik.
Hver elev har minimum 2 personlige samtaler og deltager derudover i
obligatorisk brobygning.
Eleverne laver Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), omhandlende deres
videre uddannelsesforløb.
Efter valg af ungdomsuddannelse vejledes og hjælpes elever og forældre
med tilmelding via optagelse.dk.

Evalueringsresultat
I arbejdet med selvevalueringen har vi fået mere synliggjort, hvad det er Solhverv Privatskole
arbejder med omkring UEA og det videre forløb.
Vi har fundet ud af, at vi skal være mere synlige overfor vore interessenter omkring vores arbejde.
Resultatet af undersøgelsen viser også, at vores arbejde omkring Elevens videre forløb i
uddannelsessystemet passer meget fint med skolens syn på dette.

Vurdering af skolens arbejde med elevens videre forløb i uddannelsessystemet
Vi er overordnet tilfredse med vores måde at gribe opgaven an på. Der er en tæt kontakt elever og
skolevejleder imellem, da skolevejlederen også er lærer i skolens overbygning.
Det er en meget stor fordel, at elever og skolevejleder kender hinanden, og også, at
skolevejlederen er en kendt person hos forældrene.
Vi kunne ønske os faste tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne, når vore elever har forladt
os. For nuværende skal vi selv følge op på, hvor eleverne er i uddannelsessystemet. En fast
procedure omkring tilbagemeldinger ville give os bedre mulighed for at vurdere vores eget
arbejde.

Mål
Det er vores mål, at alle elever er klædt på til at træffe et valg af ungdomsuddannelse efter 9. / 10.
skoleår, og at 100% af vore udskolingselever har valgt en ungdomsuddannelse efter 9. / 10. klasse.
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Vi vil være mere synlige omkring UEA på alle årgange.
Vi vil fastholde at have vores egen skolevejleder, der koordinerer og arbejder med eleverne i
overbygningen.

Fremadrettet handleplan
Samarbejdet mellem skolevejleder og klasseteams i overbygning skal være mere struktureret.
UEA skal synliggøres i alle klassers årsplaner som et særskilt punkt. Vi fastholder derfor UEA som
at fast timeløst fag i hele skoleforløbet.
Vi vil inddrage forældrene mere i arbejdet omkring UEA, så forældrene tidligere får mere interesse
for elevernes fremtidige valg. Vi vil bl.a. benytte os mere af besøg hos og af forældre, der fortæller
om forskellige arbejdspladser.
Skolen vil senest i løbet af skoleåret 20/21 starte på at uddanne en ny skolevejleder, så der er en
afløser klar.

Hvordan overholdes/fastholdes handleplan frem mod næste selvevaluering
Lærere, elever og forældre evaluerer løbende processen fra skoleåret 18/ 19 og fremad i
samarbejde med skolens ledelse og skolevejlederen.
Skolens ledelse og bestyrelse evaluerer processen i august 2019.
Skolens ledelse og skolevejlederen har det overordnede ansvar for processen.
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