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Ud af skolen 2013

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet
– hvad skal jeg gøre?
Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter
sommerferien.
Det er
 din uddannelsesplan (www.minuddannelse.net)
 din tilmelding (www.optagelse.dk)
Begge finder du på internettet. Her fortæller vi dig, hvordan du gør.
Du kan naturligvis kontakte din UU-vejleder på skolen, via e-mail eller telefon, hvis der er noget, du
er i tvivl om.
Din UU-vejleders e-mailadresse og telefonnummer kan du finde på UU:center syds hjemmeside
under menupunktet ”Find din vejleder.”

Uddannelsesplanen
Gå ind på www.minuddannelse.net
Login med dit UNI-login (det du bruger til at logge ind på skolens computere)
Den øverste af de tre muligheder.
Kontroller dine personlige data under punktet ”Profil” – og ret, hvis der er forkerte oplysninger.
Klik på punktet "Uddannelsesplaner"
Klik på "Opret uddannelsesplan for 12/13"

Vælg
Uddannelsesplaner
– IKKE Samtaleark
eller Elevplan!

Lad afmærkningen
stå, så der gemmes
hvert 2. minut.

Spørgsmålet

Her svarer du

Hjælpetekst – find
ud af, hvad man
mener med
spørgsmålet

Her kan du se, om
dit svar føres til
Optagelse.dk
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Besvar de enkelte spørgsmål, der efterhånden kommer frem.
Der er forskellige spørgsmål, alt efter hvilken uddannelse du vælger.
Husk at modtagerne ikke kender dig, og de skal have et godt indtryk af dig, så udfyld
spørgsmålene omhyggeligt.
Svar med hele sætninger og ikke bare et enkelt ord.
Det kan måske være svært at fortælle positivt om sig selv. Prøv at tale med dine
klassekammerater, venner, lærere og forældre. Det plejer at hjælpe.
Du kan hente hjælp i den blå firkant i højre side, hvis du ikke helt forstår spørgsmålene.
Det er ikke alle felterne, der overføres til dit tilmeldingsskema på www.optagelse.dk.
Der står, hvilke felter der overføres.
Udfyld alligevel alle felter – også selv om de ikke kommer med over i tilmeldingsskemaet.
Systemet gemmer automatisk hvert 2. minut,
men det er en god idé, at du også gemmer ind i mellem
Gem uddannelsesplanen til sidst – men undgå at låse den.
Så længe den ikke er låst, kan du redigere i den.

Din UU-vejleder kan skrive sine kommentarer, bl.a. hvis UU-vejlederen mener, at du ikke er
uddannelsesparat.

Tilmeldingen

Gå ind på www.optagelse.dk
Vælg
 ”Søg ungdomsuddannelse” (den store grønne pil til venstre)
 ”Søg ungdomsuddannelse” (den samme store grønne pil til venstre, som nu er ”alene”)
 ”Hvad laver du lige nu?”  sæt prik i ”Går i 9. klasse – 10. klasse”
 ”Ansøgning med login”  Klik på ””Log på med UNI-Login”
 Log in med dit UNI-login, det du bruger for at komme på elevintra
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Her kommer du ind på en side med seks faneblade:
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4

5

6
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Du skal kun arbejde med fanebladene 1, 4, 6 og evt. 5.
Faneblad 1

Faneblad 2
Faneblad 3
Faneblad 4
Faneblad 5
Faneblad 6

Personlige oplysninger
Se efter, om oplysningerne er rigtige.
Skriv din e-mail og telefonnumre. Gør det samme med dine forældres.
Klik Gem nederst på siden.
Karakterer
Her skal du ikke gøre noget.
Din skole sørger for, at dine karakterer bliver overført.
Grundlag
Her skal du heller ikke gøre noget.
Din uddannelsesplan fra minuddannelse.net føres ind her af din UU-vejleder.
Uddannelsesønsker
Her vælger du op til fem uddannelser. Se mere nedenfor.
Parathedsvurdering
Her noterer din UU-vejleder, om du vurderes til at være uddannelsesparat eller
ej. Det er muligt for dig og dine forældre at kommentere vurderingen.
Underskrifter
Her kan der underskrives med NemID.
Du kan også aftale med din vejleder, at du får tilmelding inkl. uddannelsesplan
printet ud, så du kan tage den med hjem til underskrift.
Du er naturligvis velkommen til at printe den selv.

Faneblad 4 - Uddannelsesønsker

Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker – samt en prioriteret rækkefølge.
Hvis der står: ”Filtreringen gav intet resultat”, kan du prøve med et andet postnummerområde.
Hvis du ikke kan få den ønskede skole frem, skal du nøjes med at vælge uddannelsesområde og
indgang.
På EUD-nøglen kan du se, hvilke erhvervsskoler, der tilbyder grundforløb, hovedforløb, specialer
mm. indenfor de enkelte uddannelser. Se www.ug.dk/eudnoeglen
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Du kan vælge max. fem forskellige uddannelser eller skoler på dit skema, og det du helst vil, skal
du skrive først.
Når du er færdig med et valg, klikker du bare på det næste tal i kolonnen til venstre (Tilføj prioritet),
så kan du komme videre med dit næste ønske.

Det er muligt at slette ønsker. Klik
blot på skraldespanden ved ønsket.
Det er også muligt at ændre
prioriteringsrækkefølgen. Du klikker
bare på pilene, så rykker
uddannelsen i den ønskede retning.

Ved hvert uddannelsesvalg er der mulighed for, at du og/eller dine forældre kan skrive
kommentarer.

Sådan udfylder du FTU skema til 10. klasse
- på kommunal-, privat-, fri-, efter- og erhvervsskole
Du skal kun arbejde med punkterne:
Personlige oplysninger – Uddannelsesønsker – Underskrifter
 vælg uddannelsesområde: 10. klasse
 vælg postnummer (1000-2999 er vores område, men du kan godt vælge andre postnumre)
 nu er der kommet en række skoler frem – klik på den ønskede skole og udfyld
Du og/eller dine forældre kan også skrive, om du har behov for støtte eller har andre kommentarer.
Hvis du vælger en anden 10. klasse end den i din hjemkommune, skal du anføre mere end én
prioritet.
Klik på ”Tilføj uddannelse” Det er VIGTIGT, at du gør det, ellers bliver den ikke gemt

Der er formelt frit skolevalg, så du kan reelt vælge hvilken som helst kommunal 10. klasse
eller 10. klasse på en erhvervsskole i Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at ikke
alle kommuner og erhvervsskoler ser ens på den mellemkommunale aftale. Det er derfor
vigtigt at have styr på, at den skole, du ønsker, er med i ordningen. Tal med din vejleder,
som gennem UU:center syd vil finde ud af, om alt er i orden.
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Sådan udfylder du FTU skema til EUD uddannelserne – også EUX
- bl.a. teknisk skole, handelsskolen, SOSU
Du skal kun arbejde med punkterne:
Personlige oplysninger – Uddannelsesønsker – Underskrifter – samt evt.
Uddannelsesparathedsvurdering
Vælg uddannelsesområde: erhvervsuddannelse
 vælg indgang - uddannelse – speciale – tryk på pilene og se mulighederne
 vælg postnummer (1000-2999 er vores område, men du kan sagtens vælge andre postnumre)
Hvis du ønsker EUX: Sæt flueben ud for ”Vis kun uddannelsessteder der tilbyder EUX-fag”

Nu er der kommet en række skoler frem – klik på den ønskede skole og udfyld:
- vælg uddannelse
- evt. speciale
- om du har indgået uddannelsesaftale
- ved studiestart: husk at markere ud for den rigtige dato – generelt august 2013.
 Klik på ”Tilføj uddannelse” Det er VIGTIGT, at du gør det, ellers bliver det ikke gemt

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så husk en plan B!
Sådan udfylder du FTU skema til de gymnasiale uddannelser
- STX, HHX, HTX, HF, STK og Internationale gymnasiale uddannelser.
Du skal kun arbejde med punkterne:
Personlige oplysninger – Uddannelsesønsker – Underskrifter – samt evt.
Uddannelsesparathedsvurdering
Gå til ” Uddannelsesønsker”
 vælg uddannelsesområde: gymnasiale uddannelser
 vælg hovedområde: find det ønskede (HHX, HTX, STX (HF først efter 10.kl.))
 vælg postnr.: f.eks. 1000-2999
Nu er der kommet en række skoler frem – klik på den ønskede skole og vælg.
Det er forskelligt fra skole til skole og uddannelse, hvilke valg du skal foretage.
På HTX behøver du ikke at vælge 2. fremmedsprog, selv om det står der.
Klik på ”Tilføj uddannelse” nederst på siden, ellers bliver det ikke gemt

7

Ud af skolen 2013

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så husk en plan B!
Sådan udfylder du FTU skema, hvis du ikke skal begynde en
ungdomsuddannelse eller 10. klasse
Du skal kun arbejde med punkterne:
Personlige oplysninger – Uddannelsesønsker – Underskrifter
 vælg uddannelsesområde: Meddelelse om andre aktiviteter
 klik på ”Tilføj ny aktivitet” i grå firkant
 vælg aktivitet
og udfyld spørgsmålene i firkanten der kommer frem
GEM
Skriv, hvorfor du vælger den aktivitet, og hvad du vil bagefter.
Klik på ”Tilføj uddannelse” VIGTIGT, ellers bliver det ikke gemt

Sådan udfylder du FTU skema, hvis du ønsker
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Tal med din UU-vejleder!
Nu er du færdig med at udfylde din uddannelsesplan og tilmelding.
Husk, at din skole overfører dine karakterer, og at din UU-vejleder overfører din uddannelsesplan.
Når det er gjort, og din UU-vejleder har skrevet sine kommentarer, kan du og dine forældre
underskrive. Der er to måder at underskrive på:
1. Elektronisk med NemID på faneblad 6 på Optagelse.dk
Hvis dine forældre vil skrive under med NemID, skal du logge på Optagelse.dk med din
Uni-login, og så underskriver de på faneblad 6.
2. På en udskrift.
Husk, at både du og dine forældre skal skrive under inden du afleverer, dog ikke forældre, hvis du
er fyldt 18 år.
Aftal med din UU-vejleder, hvornår du skal aflevere tilmeldingen inkl. uddannelsesplanen.
God fornøjelse
UU:center syd

