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Årsplan for vejledning : 
 
September : 

 Forældredag. Samtale med kontaktlæreren hvor der 
også tales om næste år 

 Efterskolernes dag sidste søndag i september. De der 
ønsker endnu et år på efterskole har mulighed for at 
besøge andre skoler 

 
Oktober – december : 

 Elevens 1. samtale med vejlederen 
 
November :  

 Erhvervsuge i uge 48 
 

Januar – februar : 
 Forældremøde med mulighed for at tale med 

vejlederen 
 Elevens 2. samtale med vejlederen. De elever der skal 

søge ind på en ungdomsuddannelse får hjælp til at 
udfylde ansøgningsskema og lave uddannelsesplan på 
www.optagelse.dk. Begge skal underskrives af 
forældrene senest 1. marts 

 
Marts : 

 Ansøgninger sendes til uddannelsesstederne 
 

April – juni : 
 Samtaler med uafklarede elever og uddannelsesplan for 

disse 
 

 

 

 

 
 



 

Erhvervspraktik : 
 
Det er muligt at komme i erhvervspraktik 1 uge. Det 
arrangeres efter den enkelte elevs ønske, men så 
tidspunktet passer ind i skolens øvrige program. 
Vejlederen hjælper med at finde en praktikplads i nærheden 
af skolen. Hvis eleven har en særlig grund til at tage i 
praktik hjemmefra, skal vejlederen have navn og tlf.nr. på 
stedet, for at kunne planlægge praktikforløbet. Vær 
opmærksom på, at hjemmet selv afholder udgifter til 
transport og mad, hvis eleven vælger at bo hjemme i 
praktikperioden.      
Gennem skolen tegnes forsikring for eleven i 
praktikperioden. 
 
 
Tilmelding til ungdomsuddannelserne : 
De elever der skal begynde på en uddannelse får hjælp til at 
udfylde ansøgningsskemaet. Det er dog altid forældrene der 
skal underskrive ansøgningen.  
Ansøgningen skal være tilbage hos vejlederen senest 1. 
marts.  
Vejlederen sørger så for, at ansøgningen bliver sendt i rette 
tid.  
 
 

                                         
 

 

 



 

Vi er 3 vejledere på Efterskolen Solbakken. 
 

Vores opgave er at hjælpe 
eleverne og deres forældre 
med at afklare, hvad der 
skal ske efter dette skoleår. 
 
Dette gøres gennem  
 

 Samtaler med den enkelte elev 
 Fælles orientering om uddannelsesmuligheder i 

erhvervsugen 
 Arrangere erhvervspraktik for dem der ønsker det 
 Indføring i brug af relevante hjemmesider der beskriver 

skoler og uddannelsesmuligheder 
 Udarbejde uddannelsesplan sammen med eleven 
 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

 
Det kan være svært at orientere sig på 
uddannelsesmarkedet. Her er nogle nyttige links, som kan 
give et indblik i hvilke muligheder der er : 
 
www.ug.dk : Undervisningsministeriets uddannelsesguide. 

Her findes også link til e-vejledning, hvor man har mulighed 
for at ringe til eller chatte med en vejleder. 
www.minfremtid.dk : Her findes forskellige programmer 
som kan hjælpe eleven til at blive afklaret omkring valg af 
uddannelse. Eleven skal bruge sit uni-login for at komme 
ind på siden. 
www.produktionsskoler.dk 
 

Det er altid muligt at få en samtale med en vejleder. Giv 
besked til skolens kontor, så vil I blive kontaktet. 

http://www.ug.dk/
http://www.minfremtid.dk/
http://www.produktionsskoler.dk/

