Årsplan for vejledningen på NFE 2018-19
Uge 33

Tirsdag den 14. august:

Uge 35

kl. 15.30-16.15: Fælles intro til vejledningen på NFE

Alle elever opretter i uge 35 uddannelsesplan for 2018-19
- med hjælp fra vejlederne:
Onsdag den 29. august:
Onsdag den 29. august:
Fredag den 31. august:

Uge 36

kl. 11.30-12.00: 9.kl.
kl. 10.30-12.00: 30 min. i hhv. 10A, 10B, 10C
kl. 13.20-13.50: 10+

I denne uge starter individuel samtalerunde med vejleder

Uge 37

Tirsdag den 11. sept.:
Torsdag den 13. sept.:

kl. 08.10-09.40: 10. klasserne introduceres til IBO
kl. 10.10-12.30: 10. klasserne: 2. intro til IBO

Uge 39

Tirsdag den 25. sept.:

kl. 13.00-14.30: 10. klasserne: 3. intro – IBO

Uge 40

Torsdag den 04. okt.:

10. klasserne på virksomhedsbesøg – IBO

Uge 45

Lærerrådet foretager i uge 45 – ugen op til
forældrekonsultationen – en foreløbig vurdering af den
enkelte elevs uddannelsesparathed (UPV) i henhold til
elevens uddannelsesønske.

Søndag den 11. nov.:

Forældrekonsultation

Uge 46

10. klasserne arbejder hele uge 46 med IBO
- fremlæggelser fredag

Uge 47

Der følges op på samtalerne/forældrekonsultationen
– hvor individuelle samtaler med vejleder suppleres med
vejledning i fællesskaber og gruppesamtaler.

Uge 49

Tirsdag den 4. dec.:
Onsdag den 5. dec.:

10. kl. på besøg på HF, E-sport
10. kl. på besøg på STX, Nordfyns Gymnasium

Uge 49

Onsdag den 5. nov.:

Forældrejob-aften kl. 19.00 Uddannelsesaften, hvor forældre inviteres til at komme og
fortælle om deres personlige karriereveje og job

Uge 51

Mandag den 17. dec.:

kl. 12.05-12.30: ”Så er det nu !” –
Fælles intro i Alrummet til www.optagelse.dk
– om procedure og tilmelding til ungdomsuddannelserne og
10. kl.

Uge 1

Fra onsdag den 2. jan.:

Elev kan sammen med forældre gå ind på
www.optagelse.dk og vælge de specifikke
uddannelsesønsker.

Januar

Vi opfordrer forældre/elever til at deltage i relevante
ungdomsuddannelsers informations- og åbent hus
arrangementer i eget lokalområde.

Uge 3

Senest
tirsdag den 15. januar:

Standpunktskarakterer kan ses på www.optagelse.dk og
vejlederne har skrevet uddannelsesparathedsvurdering
(UPV) og kommentarer til elevens foreløbige tilkendegivelse
af uddannelsesvalg i www.optagelse.dk Dermed er der gjort klar til, at elev og forældre kan
færdigudfylde og afsende ansøgningen (fra 2. februar).

Uge 3

Senest
fredag den 18. januar:

Elev/forældre vedhæfter den endelige
studievalgsportfolio/afrapporteringsskema

Uge 5

Fra lørdag den 2. feb.:

Elev og forældre udfylder endeligt uddannelsesønske på
www.optagelse.dk, signerer og afsender dermed
ansøgningen.

Uge 9

Fredag den 1. marts:

Sidste frist: elev og forældre signerer ansøgningen på
www.optagelse.dk og afsender dermed ansøgningen.

Uge 22

Senest
Lørdag den 1. juni:

Ultimo
juni

Afsluttende standpunktskarakterer kan ses på
www.optagelse.dk
Vejlederne har indført endelig UPV på
www.optagelse.dk

Alle prøvekarakterer indberettes til www.optagelse.dk

Christian Nellerod, Dorthe Magezi og Hanne Kvistgaard
Vejledere på NFE
August 2018
- Ajourført den 20.12.2018

