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Den gode uddannelsesparathedsproces  
Uddannelsesparathed (UPV) handler om elevernes personlige, sociale, praksisfaglige og faglige 
forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolens 9. klasse/ 10. 
klasse. At blive uddannelsesparat er en proces, som skolen samarbejder med elev, forældre og 
UU-vejleder om.  
 
Arbejdet med uddannelsesparathed skal være en integreret del af kerneopgaven i udskolingen, 
det vil sige pædagogisk og didaktisk samt vejledningsmæssigt i forhold til den enkelte elevs 
karrierelæring og valg af ungdomsuddannelse inden udgangen af 9. klasse. 
 
Indhold 
Hvad kan skabe kvalitet i uddannelsesparathedsprocessen? ................................................ 1 
Hvilken betydning har praksis? ........................................................................................ 1 
De fem aktører .............................................................................................................. 2 
Den gode UPV-proces er dynamisk .................................................................................. 3 
Her finder jeg yderligere informationer om UPV ................................................................. 3 
Tidsplan for 8. klasse ..................................................................................................... 4 
Tidsplan for 9. og 10. klasse ........................................................................................... 5 
 
Hvad kan skabe kvalitet i uddannelsesparathedsprocessen?  
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemførte i efteråret 2015 en kvalitativ undersøgelse af 
de første erfaringer med indsatser for ikke-uddannelsesparate unge. Undersøgelsen viste, at 
der på ingen måde kan identificeres enkle løsninger eller koncepter for UPV-processer, der er 
relevante for alle skoler eller alle elever. 
 
En række opmærksomhedspunkter gik imidlertid igen på tværs af skoler og UU-centre, hvad 
angår både processen for vurderingen og de særlige indsatser, som ikke-parate elever efterføl-
gende tilbydes: 
- En helhedsorienteret indsats, hvor det er synligt, at alle parter spiller en rolle, skaber det 

bedste fundament for en vellykket UPV-proces. 
- Mundtlig – og meget tydelig – kommunikation om UPV over for eleverne er afgørende for 

elevernes oplevelse af processen og dermed også for, om eleverne oplever vurderingen 
som en hjælp eller en domsafsigelse. 

- Forældre bør inddrages tidligt, løbende orienteres og i det hele taget ses som vigtige sam-
arbejdspartnere i processen. 

- Skoleledelsens engagement i ikke-parate elevers UPV-proces sender et vigtigt signal om 
skolens prioritering af indsatsen for den enkelte elev og spiller en stor rolle for forældres og 
elevers opfattelse af processen og de gensidige forpligtelser mellem skole og hjem. 

 
Hvilken betydning har praksis? 
En af undersøgelseselementerne var at afdække, om skolernes praksis har betydning for, hvor 
stor en andel af ikke-parate elever skolerne har, og hvor stor en andel af elever der ændrer 
status fra ikke-parat til parat fra 8. til 9. klasse. Følgende forhold er medtaget og giver en indi-
kation på, at faktorerne understøtter den gode UPV-proces: 
- Fælles praksis på skolen for vurderingen af, om eleverne lever op til de faglige, sociale og 

personlige forudsætninger. 
- Den fælles praksis er nedskrevet. 
- Skolen angiver, at man i høj grad har fælles praksis mellem skole og UU-center. 



  

Anne Marie Haubro Raalskov Side 2 af 5 Merle Lorentzen  
Videncenter for Udskoling  UU Silkeborg - Ungeguiden                                                                                            

- Skoleleder eller en repræsentant for denne er med til at give den unge besked om vurde-
ringen i 8. klasse, hvis den unge vurderes ikke-uddannelsesparat. 

- Beskeden om en ikke-uddannelsesparathedsvurdering gives både mundtligt og skriftligt til 
den unge. 

- Eleven er involveret i udarbejdelsen af planen for den særlige indsats. 
- Den unge orienteres om planen for den særlige indsats – både undervejs (mundtligt), og 

når den er udarbejdet (mundtligt eller skriftligt). 
- Forældrene er involveret i udarbejdelsen af planen for den særlige indsats. 
- Forældre orienteres om planen for den særlige indsats – både undervejs, og når den er ud-

arbejdet (mundtligt eller skriftligt). 
- Skoleleder eller en repræsentant for denne har (evt. sammen med andre) til opgave at 

følge op på planen for den særlige indsats. 
- Der følges op på planen for den særlige indsats både på faste møder og i dagligdagen. 
 
Opmærksomhedspunkterne kan ikke ses som udtryk for best practice, men som første bud på 
elementer, der kan skabe kvalitet i UPV-processen. 
 
De fem aktører 
Der vil være primært 5 aktører, der er involveret i gennemførelsen af den gode UPV-proces, 
det er hhv. lærerne, skoleledelsen, forældrene, eleverne og UU-vejlederen. Nedenstående har 
til hensigt at overskueliggøre, hvorledes aktørerne deltager med hver deres ansvar i den gode 
UPV-proces.   
 
Eleverne 
De følgende punkter har den enkelte elev selv ansvaret for: 
- At deltage aktivt i vurderingen af deres uddannelsesparathed i samarbejde med skolens 

lærere. 
- At bidrage til valg af læringsmål og tilknyttede handlinger.  
- At bidrage til kvalificering og evaluering af egen uddannelsesparathed og karrierelæring.  
 
Lærerne 
De følgende punkter har lærerteamet ansvaret for: 
- At udarbejde en konkret og dynamisk vejlednings- og handleplan i samarbejde med UU-

vejleder for elever, der i 8., 9. og 10. klasse vurderes ikke-parate. 
- At læringsmål fremgår i www.MinUddannelse.net, så det er muligt at evaluere på progres-

sionen.  
- At gennemføre konkrete indsatser og handlinger for og med de elever, der vurderes at 

have behov - i samarbejde med UU-vejleder, forældre og elev.  
 
Skoleledelsen  
- Understøtter lærernes arbejde med at udvikle og fastholde den gode UPV-proces.  
 
Forældrene 
De følgende punkter har forældrene ansvaret for: 
- At orientere sig i meddelelser fra skolen om elevens uddannelsesparathed. 
- At deltage i møder og dialog omkring elevens uddannelsesparathed og valg af ungdomsud-

dannelse. 
- At bidrage til, at eleven bliver uddannelsesparat inden udgangen af 9.klasse/10.klasse og 

samarbejde med skole og UU-vejlederen herom. 
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UU-vejlederen 
De følgende punkter har UU-vejlederen ansvaret for: 
- Udarbejdelse af vejledningsplan for ikke-uddannelsesparate elever - i samarbejde med 

skole, elev og forældre. 
- Konkrete vejledningsaktiviteter - individuelt og kollektivt.  
- Opfølgning af vejledningsplanen.  
 
Den gode UPV-proces er dynamisk  
Nedenstående model illustrerer, hvorledes den gode proces kan se ud: 

 
1. A 

Det anbefales, at lærerteamet på 8. årgang afholder en skole-hjem-samtale i septem-
ber/oktober, hvor UPV-kriterierne (sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger) er 
indarbejdet som en naturlig vurdering af elevens udbytte af undervisningen. Herved vil 
være muligt at være præcist over for både elev og forældre om, hvor eleven skal arbejde 
hen for at blive uddannelsesparat. 
B 
Der afholdes klassekonference, hvor lærerteamet og UU-vejleder vurderer den enkelte elev 
i forhold til UPV’ens kriterier.  

2. For de ikke-uddannelsesparate elever planlægges under en skole-hjem-samtale konkrete 
handlinger, som forbereder eleven på at blive uddannelsesparat, hvilket sker i et samar-
bejde mellem eleven, lærerne, forældrene og UU-vejlederen. 

3. De konkrete handlinger iværksættes inden for hvert ansvarsområde elevens, lærernes, UU-
vejlederens og forældrenes. 

4. Handlingerne evalueres, således alle aktører er velinformeret om evalueringen. 
5. Der planlægges eventuelle nye handlinger, såfremt eleven vurderes ikke-uddannelsesparat.  
 
Her finder jeg yderligere informationer om UPV 
https://uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannel-
sesparathed/om-vurderingen 
https://www.eva.dk/grundskole/parat-parat  

Den 7. november 2018 
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Tidsplan for 8. klasse 
Tidsplan Aktivitet  Deltagere Ansvarlig 
Oktober/november  Eleverne foretager forelø-

bige valg af ungdomsuddan-
nelser i Intra eller Meebook. 
Eleverne træffer valget i 
samarbejde med forældrene  

Eleverne, foræl-
drene og klasse-
team 

Klasseteam 

November Klassekonference hvor ele-
verne vurderes ud fra soci-
ale, personlige og praksis-
faglige forudsætninger samt 
karaktererne 

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen deltager så 
vidt muligt. 

Pædagogisk leder 

1. december  Skolen indberetter stand-
punktskaraktererne og UPV 
til www.optagelse.dk via 
www.karakterdatabasen.dk. 

Skolen Skolen og pæda-
gogisk leder  

Primo december  
(efter udsendelse 
af UPV) 

Klasseteamet sørger for at 
sende en skriftlig medde-
lelse ud til alle forældre om, 
hvorvidt deres barn er ud-
dannelsesparat eller ej 

Klasseteamet Klasseteamet og 
pædagogisk leder 

December-januar Invitation til samtale for de 
ikke uddannelsesparate ele-
ver. Vækstmodellen kan 
eventuelt anvendes. 

Klasseteamet, UU-
vejleder, elev og 
forældre  

Klasseteamet  

Maj  Eleverne justerer evt. valg 
af ungdomsuddannelser i 
Intra eller Meebook.  

De elever, der ju-
sterer, foretager 
justeringen i sam-
arbejde med deres 
forældre 

Klasseteam 

Maj Klassekonference hvor ele-
verne vurderes ud fra soci-
ale, personlige og praksis-
faglige forudsætninger samt 
karaktererne. 

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen kan del-
tage 

Pædagogisk leder 

Maj/juni  Klasseteamet kontakter 
skriftligt de forældre, der 
har et barn, der ikke er ud-
dannelsesparat, eller hvor 
der er en ændring 

Klasseteamet Klasseteamet 

15. juni  Skolen indberetter stand-
punktskarakterer i www.op-
tagelse.dk via www.karak-
terdatabasen.dk 

Skolen Skolen  

Juni Invitation til samtale for de 
ikke uddannelsesparate ele-
ver  

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen deltager så 
vidt muligt. 

Klasseteamet  
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Tidsplan for 9. og 10. klasse 
Tidsplan Aktivitet  Deltagere Ansvarlig 
Oktober/november  Eleverne foretager et ende-

ligt valg af ungdomsuddan-
nelser i Intra eller Meebook. 
Eleverne træffer valget i 
samarbejde med forældrene 

Eleverne, foræl-
drene og klasse-
team 

Klasseteam  

November Klassekonference hvor ele-
verne vurderes ud fra soci-
ale, personlige og praksis-
faglige forudsætninger samt 
karaktererne 

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen deltager så 
vidt muligt 

Pædagogisk leder 

1. december  Skolen indberetter stand-
punktskaraktererne til 
www.optagelse.dk via 
www.karakterdatabasen.dk. 
NB. www.optagelse.dk 
lukker for justeringer af 
karakterer 1.februar.  

Skolen Skolen og pæda-
gogisk leder  

Primo december  
(efter udsendelse af 
UPV) 

Klasseteamet sørger for at 
sende en skriftlig medde-
lelse ud til de forældre, der 
har et barn, der ikke er ud-
dannelsesparat 

Klasseteamet  Klasseteamet og 
pædagogisk leder 

December-januar Invitation til samtale for de 
ikke uddannelsesparate ele-
ver  

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen deltager så 
vidt muligt. 

Klasseteamet  

Maj Klassekonference hvor ele-
verne vurderes ud fra soci-
ale, personlige og praksis-
faglige forudsætninger samt 
karaktererne. UPV og ka-
raktererne indberettes til 
www.optagelse.dk 

Pædagogisk leder 
og klasseteam er 
ansvarlige. UU-vej-
lederen deltager så 
vidt muligt. 

Pædagogisk leder 

1. juni  Skolen indberetter stand-
punktskaraktererne til 
www.optagelse.dk via 
www.karakterdatabasen.dk. 

Skolen  Skolen og pæda-
gogisk leder  

15. juni  Skolen indberetter 
prøvekarakterer for dansk 
og matematik i www.opta-
gelse.dk via www.karakter-
databasen.dk 

Skolen Skolen  
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