
Vejledning, skoleåret 2020-2021 

Det er unikt, at vi som efterskole har egne UU-vejledere, så elever altid kan komme i dialog med en 

vejleder – og så vejlederen samtidig ærer de enkelte elever at kende i hverdagen og kan tage mange 

små snakke i løbet af skoleåret. En rigtig fin mulighed for at arbejde med afklaringsprocesser over 

tid, når den enkelte er motiveret. 

Som skolens vejleder for de herboende elever vil jeg, Marianne Laursen, gerne kontaktes via mail: 

marianne@galtrup.dk eller på skolens telefonnr.: 9774 1106, fordi det er vigtigt med dialog og 

samarbejde for at hjælpe den unge bedst på vej til rette ungdomsuddannelse. Det er forældrene, 

der har ansvaret for selve afsendelsen af tilmelding til ungdomsuddannelser allersenest 1. marts - og 

her vil jeg selvfølgelig gerne være behjælpelig i månederne frem til. 

Alle grønlandske elever, der bor i Grønland, har Enok Skifte som vejleder. Hans mail er: 

enok@galtrup.dk 

Vi har samme mål for alle elever, men Enok arbejder med andre deadlines for at nå nogle ting FØR 

eleverne tager hjem på juleferie i Grønland, og selve tilmeldingen kan både være elektronisk og på 

papir, der skal underskrives og til Majoriaq via forældrene. 

Mål for skolevejledningen på GMI: 

Vi ønsker at sikre, at hver enkelt elev træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt 

i de forudsætninger de hver især har. Alle elever skal vurderes uddannelsesparate før de kan 

tilmeldes en ungdomsuddannelse, og kontaktlæreren er med i den afklaringsproces i løbet af efterår 

og vinter sammen med faglærerne og jeg. Vi skal nemlig kigge på det samlede billede af de 

personlige, sociale og faglige kompetencer samt de nye praktiske kompetencer. Vi giver viden og 

indsigt i de uddannelsesmuligheder, der er efter 9.kl og 10.kl. Derefter vejleder vi eleven i 

beslutningsprocessen i samråd med forældre. Alle skal skrive en elektronisk uddannelsesplan og 

forældre har ansvar for at sende ansøgningen på www.optagelse.dk med digital signatur før 1/3. 

Vejlederen tilskriver kommentarer om behov for faglig eller social støtte, hvor det på forhånd er 

aftalt med eleven. 

Kalender: 

I august får hver elev uddelt en Uni-login kode som bruges til alle elektroniske skoleprogrammer (det 

er knyttet til deres cpr.nr.). Det betyder at forældrene senere kan læse med i uddannelsesplanen 

hjemmefra.  

Primo oktober har vi en uddannelsesdag, hvor kontaktlærerne arbejder med uddannelsesparathed 

og elevernes forskellige mål ved brug af forskellige afklaringsværktøjer fra www.ug.dk.  Frem til 

marts har vi et antal fredagssamlinger á 30 min til generel orientering om ungdomsuddannelser og 

alternative uddannelsesveje. Det giver en basisviden til de individuelle vejledningssamtaler. 

Faglærerne holder klassemøder og drøfter løbende, hvor langt eleverne er med at være 

uddannelsesparate.  Der er tidligt i skoleåret elektronisk tilmelding af 10 kl. til 5 dages obligatorisk 

brobygning i uge 46 og for 9.kl til 3 dage i uge 47. 
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Fra oktober og frem til februar er der individuelle samtaler, hvor udkast til uddannelsesplan og 

kladde til tilmelding bliver skrevet af eleverne. 

 

www.Skillsdenmark.dk 

I oktober afholdes der Skills dag på Galtrup. I år er det en workshop med elektriker og tømrer 

workshops, samt besøg af 2 rollemodeller fra bager og pædagogbranchen, der holder oplæg om 

uddannelse og dagen slutter med foredrag af en mønsterbryder med anden etnisk baggrund, som nu 

er selvstændig coach for unge, der har det svært. 

I november arbejder 10.kl. eleverne med OSO-opgaver. Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave skal 

omhandle elevernes uddannelses- og erhvervsvalg og gerne være en 5-årig fremskrivning af eget liv. 

Derfor får de stillet opgaven om at finde et rigtigt jobopslag og lave en fremskreven ansøgning. 

Opgaven afsluttes med en jobsamtale med en ekstern person for at skabe en realistisk øvelse. 

Eleven får en udtalelse og karakter efter forløbet. 

Stort Åbent Hus for ungdomsuddannelser i Thisted i november som frivilligt lørdagsarrangement  

Lokal uddannelses- og erhvervsmesse i Nykøbing medio november for øens overbygning.  

I december er der tilmelding for de grønlandske elever til deres brobygningsuge 5, hvor det fungerer 

som 5 selvvalgte dage. 

I januar er der elektronisk tilmelding af 8. kl. til introduktionsugen i uge 10, som er besøg på 5 

forskellige ungdomsuddannelser. 

I februar skal alle uddannelsesplaner være færdig. Hvis der er brug for yderligere afklaring, så kan de 

sidste overvejelser blive drøftet hjemme i uge 7, idet allersidste frist for tilmelding er i uge 8. 

8.klasserne kan komme på et antal virksomhedsbesøg i løbet af året, i forhold til at udvide deres 

horisont om, hvilke muligheder forskellige uddannelser giver og i forhold til hvor mange forskellige 

uddannelser ser kan være på en specifik virksomhed. Der er 3 virksomhedsbesøg involveret i 

naturfagsprojekter i efteråret. 

Fra marts og frem handler vejledningen om arbejdsmarkedets parter, jobpatrulje, job og erhverv 

med andre vinkler end oplysning og afklaring.  

I maj måned er det 8.klassernes tur til at skrive deres obligatoriske uddannelsesplan, det gøres i 

deres port folio, som de får på mail, således den kan arbejdes videre i 9.kl. 

Alle elever i grundskolen har ret til at komme i erhvervspraktik, og det bliver planlagt individuelt i 

samarbejde med den enkeltes ønske og i samråd med forældre. 

 

http://www.skillsdenmark.dk/


 

Den vigtigste internetadresse er www.ug.dk, som er Statens Uddannelsesguide, og der er gode 

muligheder for nemt at søge viden for både elever og forældre. Der er kommet nye værktøjer til 

afklaring, hvor det er let at klikke sig igennem en række spørgsmål. 

 

www.e-vejledning.dk er tilbud til forældre og elever via chat, sms, mail, facebook samt digitale 

møder – alt sammen også om aftenen og i weekender. Det er foranstaltet, fordi der er skåret 

gevaldigt ned på vejledningsmuligheder og det personlige møde i UU regi og i grundskolerne. 
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