
UDDANNELSESVEJLEDNINGEN UC2610 – Frederiksberg Privatskole 

Skolens uddannelsesvejleder: Tidem Tas 

Tlf.:  30 76 85 30 
E-Mail:  cn22075@rk.dk eller via Intra 
 
Adresse:  
Uddannelsesvejledningen Ungecenter2610,  
Nørrekær 8, 2610 Rødovre. Tlf.: 36 37 85 20 
Kan træffes på skolen hver fredag 
 
Uddannelsesvejledning på Ungecenter2610, tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række 

vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere valget af ungdomsuddannelse.  

Vor arbejdsindsats prioriteres, så vi gør en ekstra indsats for elever, der ikke er uddannelsesparate. 

 

Vejledningens indhold og aktiviteter: 

• Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder såvel de gymnasiale som de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

• Herunder informationer om øvrige uddannelsesforberedende aktiviteter som f.eks. FGU – Forberedende 
Grunduddannelse. 

• Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. 

• Uddannelsesparathedsvurderinger ift. elevens faglige-, personlige-, sociale- og praksisfaglige 
færdigheder. 

• Tilbud om erhvervspraktik. 

• Obligatoriske introduktionskurser på 5 dage for alle elever i 8.klasse på både en erhvervsuddannelse og 
en gymnasial ungdomsuddannelse. 

• Tilbud om brobygningskurser for elever i 9. og 10. klasse på en ungdomsuddannelse. 

• Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til 
ungdomsuddannelse. 

• Introduktion til uddannelsesguiden (ug.dk) og til e-Vejledningen.  

• Tilbud om Åbent Hus arrangementer samt div., besøgsdage, uddannelsesmesser og events. 

• Samtaler med forældre og elever efter aftale. 

Som en del af den unges forberedelse og i forbindelse med elevens vejledningssamtaler om valg af 
uddannelse anbefaler vi flg: 
 
www.ug.dk : 
Undervisningsministeriets webportal med oplysninger om uddannelsesvejledning og alle tænkelige 
ungdoms-uddanner, herunder uddannelsernes karriere muligheder.  
  
www.e-vejledning.dk  : 
Undervisningsministeriets e-vejledningskontor er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse 
og job, herunder forældrehenvendelser 
Kontoret har åbent dag, aften og weekend for henvendelse på telefon eller for en chat på mail eller sms.  
 
www.optagelse.dk 
Portalen hvor eleven søger om optagelse på en ungdomsuddannelse, herunder (forældre)oplysninger om 
hvordan eleven tilmelder sig en ungdomsuddannelse. 

 

http://www.ug.dk/
http://www.e-vejledning.dk/
http://www.optagelse.dk/


 


