
Elevens videre forløb i uddannelsessystemet.  
Evalueret den 8/10-2019 

 

Job og uddannelse er et af de obligatoriske emner på 1.-9. klassetrin. 

 

Vi ønsker med denne selvevaluering at få et indblik i hvordan vi sikrer vores indsats i forhold til 

elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, men også at vi er inde og arbejde med dette emne 

igennem hele skoleforløbet.  

 

Skolens uddannelsesvejledning fra 7-9 klasse foregår i et samarbejde med KUI (Den koordinerede 

Ungeindsats i Thisted Kommune), hvortil der er knyttet en vejleder, som indgår i et tæt samarbejde 

med en lærer i overbygningen, og der udarbejdes en detaljeret årsplan.  

 

Undersøgelsesform 

Dataindsamlingen er foregået gennem en struktureret dialog med lærerteamet og ledelsen i forhold 

til hvordan kompetencemålene i det obligatoriske emne i fælles mål ”Job og Uddannelse” inddrages 

i undervisningen. 

 

Hvad har vi lært ved at undersøge praksis og status? 

• At vi er blevet mere bevidste om, at vi skal ind og røre ved dette emne. 

• At samarbejdet omkring uddannelsesvejledningen er forbundet med en høj kvalitet og 

informationsniveauet i overbygningen er brugbart og kvalificeret. Skolen er meget tilfredse 

med samarbejdet, som er professionelt og gennemarbejdet, og der er altid mulighed for 

sparring, hvilket vi ønsker at værne om, da skolen har et mål om, at alle frit kan vælge 

ungdomsuddannelse. 

• At vi skal have øget kvaliteten af det obligatoriske emne Job og Uddannelse fra især 1.kl til 

6.kl. 

 

Målsætning på baggrund af evalueringen 

• Vores målsætning er, at vi får øget kvaliteten af det obligatoriske emne Job og Uddannelse  

fra 1. til 6.klasse ved at gå fra umiddelbare snakke i fagene til at inddrage emnet aktivt i 

årsplanen. 

 



Handleplan  

• I årsplanerne skal lærerne have et fokus omkring dette emne. Dette sendes i starten af 

oktober 2020. 

• Der udvælges en tovholder(JM), som kigger ind i hvordan morgensamlingsfortællingerne 

kunne være ”Hvad kan jeg blive fortællinger” med folk, der kommer udefra og fortæller om 

deres uddannelse og job. Der forventes at ligge en plan for dette i skoleåret 20/21. 

• Endvidere tænker læsevejlederen ind i, hvordan der kunne laves et ”Hvad kan jeg blive 

forløb, hvor der læses om dette emne. Der forventes at ligge en plan for dette til skoleåret 

20/21.  

 

 


