Årsplan Gylling 2015/2016
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Tirsdag d. 25. august
13.00 - 13.45: 8.kl - orientering om/og valg af praktik
13.45 - 14.30: 1/2 9.kl - orientering om/og valg af praktik
15.00 - 15.45: 1/2 9.kl. - orientering om/og valg af praktik
16.00 - 16.45: 1/2 10.kl. - orientering om brobygning, uddannelsesinfo, lave
uddannelsesplaner
18. 00 - 18.45: 1/2 10. kl. orientering om brobygning, – uddannelsesinfo
Søndag d. 30. august ”Deltage på forældrecafe”
Arbejde med praktikønsker
Opstart på individuelle samtaler 10.kl.
Arbejde med praktikønsker
Individuelle samtaler 10.kl.
Arbejde med praktikønsker
Individuelle samtaler 10.kl.
Mandag d. 21. sep
18-19 og 19-20 (2* ½ 10.kl.)
Opstart - Uddannelsesplaner 10.kl og UU-undervisning
Arbejde med praktikønsker
Individuelle samtaler 10.kl.
Arbejde med praktikønsker
Individuelle samtaler 10. kl.
Arbejde med praktikønsker
Skole-hjemsamtaler i Gylling – stå til rådighed ift sparring
Efterårsferie
Individuelle samtaler 9. kl.
Tirsdag d. 20. Aftenundervisning (Susie/Brian):
Alle 8. og 9. kl.:Introduktion til rejseplan, snakke om forventninger/forpligtigelser
– ca. 30. min.
10. klasse: ”Klar til brobygning” forventninger/forpligtigelser, sygemelding,
transpor. Rejseplan i mindre grupper – grupperet efter ungdomsuddannelser

Deadlines

Senest torsdag d. 3. sep.
Afleveres brobygningstilmelding
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Individuelle samtaler 9. kl.
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Torsdag d. 26.nov
UU-temadag fra 8.30 – 12.00
UU-teamdag med workshops for alle (redigering/skrivning af udd. Plan,
vidensdeling ift. Praktik/brobygning – uu-workshops)
Individuelle samtaler 9. kl.
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Individuelle samtaler 9. kl.

50 - 51
52
1



Individuelle samtaler 9. kl. opfølgning på 10.kl. elever/samtaler
Juleferie
Skolestart d. 4. jan
Onsdag d. 6. jan. Ca 1 time.
10. kl. Højskolefag: Indtastning af uddannelsesretning på optagelse.dk
Opsamling på vejledning, information om sidste frist for redigering i
uddannelsesplanen
Onsdag d. 6. jan. – slutningen af fortællertimen
9. klasse: Indtastning af uddannelsesretning på optagelse.dk
Opsamling på vejledningen og information i klasserne om at sidste frist for
redigering i uddannelsesplanen
Samtale med lærerne om uddannelsesparathedsvurdering
Gruppevejledning ift. valg på EUD/GYM
Vejledningssamtaler med 9. og 10.kl., som er i tvivl
TERMINSPRØVER
Vejledningssamtaler med 9. og 10.kl. som er i tvivl

BROBYGNING/PRAKTIK
OSO/projekt-uge
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Individuelle samtaler 9. kl.







Fredag d. 20. november
Alle 8.kl. elever har afgivet ønske om
uddannelsesområde
Torsdag d. 26. november
8., 9. og 10.kl. karakter er afgivet og givet til Tove

Inden 1/12
8.kl. - 1.december er deadline for skolernes
indtastning af UPV-kriterier – herunder også
karakterer - på optagelse.dk
9. og 10.kl. 1.december er deadline for skolernes
indtastning af karakterer på optagelse.dk

15.januar er deadline for UUs UPV på
optagelse.dk
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10 - 11
12
13
14
15-16



17 - 26



Samtale med lærerne om uddannelsesparathedsvurdering
Vejledningssamtaler med 9. og 10.kl., som er i tvivl
Onsdag d. 3. feb 10. kl. Højskolefag,. – 1 timer
Optagelse.dk - Tilmelding til fortsat uddannelse
Onsdag d.3. feb. - 9.kl. i foredragstimen:
”Optagelse.dk - Tilmelding til fortsat uddannelse”
SKIFERIE
Vinterferie
Tilmelding til fortsat uddannelse via www.Optagelse.dk
Elever og forældre tilmelder med nem-ide
Tilmelding til fortsat uddannelse via www.Optagelse.dk
Elever og forældre tilmelder med nem-ide
Ordblindetest ift søgning af SPS-midler
Påskeferie
Ordblindetest ift søgning af SPS-midler
DRAMAUGE
8.kl.
2 timer - fælles UU-info – intro til uu-værktøjer mm
Individuelle samtaler for 8. kl.
Oprettelse af vejledningsplan for de endnu ikke uddannelsesparate
Sommerferie

1.marts er deadline for forældres signatur
på optagelse.dk
15/3 er UU´s deadline for afsendelse af ikkeparate elevers planer.

