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Rammesætning
Programmet siger:

Det vi håber at opnå!

UddannelsesGuiden - i daglig tale UG - er portalen, hvor du finder
information om og inspiration til valg af uddannelse. Portalen indeholder
artikler om alle uddannelser og mange jobs, samt optagelsesregler og info
om uddannelsessystemet. Sidst men ikke mindst så findes der på portalen
en række værktøjer, hvor elever og deres forældre kan undersøge
mulighederne i forbindelse med valg af uddannelse.

At du vil være vores UG-ekspert!

•

at du ved hvad portalen
indeholder

Vi viser de nyeste værktøjer og inviterer dig til at se hvordan vi arbejder
med indholdet, for at gøre det relevant for målgruppen. Oplægget er både
for dig, som er en erfaren vejleder og dig, som er helt ny.

•

at du ved hvornår og hvordan
portalen kan bringes i spil

At være en UG-ekspert vil sige:

Det vil sige at du ikke skal kunne
indholdet udenad.
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Dagsorden
Baggrund: Kort om UddannelsesGuiden (UG)
Hvem er efterskoleeleven?
Nedslag på UG
• Jobartiklerne
• Retningsviseren
• Adgangskortet
Fælles drøftelser:
• Fra det nationale til det lokale perspektiv – hvordan understøtter vi
bedst det?
• Hvad oplever I at jeres elever har svært ved at gennemskue?
Opsamling og afrunding
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UddannelsesGuiden kort fortalt
Hvad er det?
UddannelsesGuiden (UG) er Børne- og Undervisningsministeriets
nationale informations- og vejledningsportal til uddannelsessøgende.
Omdrejningspunktet for uddannelsesvalg i Danmark siden 2004; bruges
aktivt i vejledningen i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

En videnbase for professionelle brugere.
Formål
Uddannelsessøgende skal på egen hånd kunne finde svar på faktuelle
spørgsmål om uddannelse og job samt finde inspiration og støtte til
uddannelsesvalget ved fx at bruge portalens vejledningsværktøjer.

2020-fakta
- 11,5 mio. besøg
- 4,2 i tilfredshed
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Typer af indhold
Artikler

Værktøjer

I alt 3700 publicerede artikler
Uddannelsessystemet
•
Artikler om alle offentligt anerkendte
uddannelser
•
Artikler om ordninger, regler og
begreber

Arbejdsmarkedet
•
Jobartikler: 500 job er beskrevet
•
Interview
•
Branchebeskrivelser
Vejledningsartikler
•
Hjælp til valg af uddannelse
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Visuel formidling

Værktøjer med forskellige formål
•
Overblik
•
Sammenligning
•
Afklaring
•
(Selv)refleksion

Videoer
•
Intro til ungdomsuddannelser
•
Intro til værktøjer
•
Optagelsesregler
•
SkillsDenmark
•
Jobs

Mest brugte UG-værktøjer
•
Adgangskortet
•
Jobkompasset
•
UddannelsesZoom
•
Studievælgeren

Grafikker
•
Adgangskrav
•
Ansøgningsproces
Danmarkskort
•
Placering af uddannelser
Visualisering af statistik
•
Beskæftigelsesmuligheder
•
Nøgletal

Hvem er efterskoleeleven?
Klassetrin og UPV

Vejledningsaktiviteter

I tvivl?

Elev i 10. klasse
Uddannelsesparat i 9. klasse
Har retskrav på optagelse på de
3-årige gymnasiale uddannelser

Individuel vejledning
Tvivleren – på bar bund

Den usikre

Kollektiv/gruppe vejledning
Brobygning

OSO
Den næsten sikre

Erhvervspraktik
Forældrerettede aktiviteter

Den sikre
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Jobartikler på UG
Hvor findes de?

Mere end 500 jobartikler og
dækker dermed en stor del af
det danske arbejdsmarked

•

I gang med at implementere en ny skabelon for jobartiklerne

•

Formålet er at målrette artiklerne mod elever i 8. – 10. klasse

•

Jobartiklerne er samlet under
menupunktet Job og karriere

•

Det betyder at artiklerne bliver kortere og lettere at læse (lavt lixtal)
samt at de er mere velegnede at læse på smartphone

•

Vi linker til dem fra
uddannelsesartikler og fra
værktøjet Jobkompasset.

•

Skabelonen har været brugertestet hos målgruppen

•

Vi har også allerede nu sendt et par af de omskrevne artikler til faktatjek
i sektoren. Det gør vi for at kvalitetssikre artiklerne

•

Vi prioriterer i første omgang alle de jobartikler, som er knyttet til en
erhvervsuddannelse samt de mest læste jobartikler

•
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Hvordan arbejder vi med artiklerne?
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Video om job på UG
Baggrund

Samarbejde med Uddannelsesog Forskningsministeriet ”Aftale
om 5000 ekstra studiepladser”
Omtrent 20 videoer, som skal
understøtte at de studerende får
‘billeder’ på hvad de forskellige
uddannelser kan føre til
Er udvalgt på baggrund af:
• Mest læste jobartikler
• Politisk fokus på velfærd,
vækst, it og teknologi
• Særligt ‘fluffy’ jobs
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Foreløbig findes der blandt andet videoer her
Softwareudvikler https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/dataitogteleteknik/itprogram/softwareudvikler-job#Video
Ejendomsmægler https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/salgindkoebmarkedsfoering/ejdhandel/ejendomsmaegler-job#Video
Bygningskonstruktør https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/byggeoganlaeg/andetbyg/bygningskonstruktoer-job#Video

HR-konsulent https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/akademiskarbogledelse/admstrategipersonale/hr-konsulent-job#Video
Rådgivende ingeniør
https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde/raadgivende-ingenioer-job#Video
Forsker https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paaerhvervsomraader/akademiskarbogledelse/forskoguniundervisning/forsker-job

Sammenhæng mellem ungdomsuddannelse
og videregående uddannelse
Adgangskortet
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Retningsviseren

Undersøge hvad en bestemt
ungdomsuddannelse giver
adgang til

Undersøge adgangsvejene til en
bestemt videregående
uddannelse

Erhvervsuddannelserne kom med
i 2020

Ny version kommer i uge 38
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Fælles drøftelser
Nationale >< Lokale
UG er en national portal
Et startstart for uddannelsesvalg

Den uddannelsessøgende skal
opsøge den lokale viden om
ungdomsuddannelserne
Efterskolevejledningen skal også
balancerer det lokale og nationale
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Det svære
Hvad oplever I, at jeres elever
har svært ved at gennemskue?

Hvor er jeres videnudfordringer?

Opsamling og afrunding
På UG kan I og jeres elever finde opdateret viden om
uddannelse og job. Indholdet er målgruppeformidlet.

Håb
I bliver UG-eksperter

Værktøjskasser på UG og EMU
Tilmelding til UG nyhedsbrev
Støbeskeen: Udvide vores UG-ambassadørnetværk
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Medvirke til at gøre
UG til en stor del af
fundamentet for
uddannelsesvalg; en
GROBUND for et
oplyst valg

