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Indledning 

Denne kvartalsrapport er den fjerde, som udgives af UU Guldborgsund i 

2021. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere 

relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter, som 

tiden efterspørger. 

I denne rapport tages der udgangspunkt i fire temaer: 

1. FGU 

2. Forældremøde på 8. Årgang  

3. 6. klasses erhvervsskoledag 

4. Informationsaften 

FGU 

FGU er nu kommet godt ind i sit tredje år. Vi har valgt at kigge på alders-

fordelingen, hvilket spor eleverne er på – samt hvilket modersmål ele-

verne på FGU har. 

 

 

 

Aldersfordelingen på FGU viser, at langt den største gruppe af elever er 

de 18 til 20 årige. En aldersfordeling, der ligger godt i tråd med de for-

ventninger, der er til elevsammensætningen. 

De 140 elever på FGU fordeler sig på følgende spor: 

 

 

Det viser, at PGU sporet, der forbereder de unge til enten at tage en er-

hvervsuddannelse eller job, er det spor, hvor de fleste elever er målgrup-

pevurderet til. AGU sporet henvender sig til elever, som gerne vil tage en 

HF efterfølgende.  EGU er stadig ved at blive etableret, og der kommer 

hele tiden flere elever på. 

Vi har også kigget på, hvilket modersmål de 140 elever på FGU har. 

  Antal % 

Dansk 115 82% 

Andet 25 18% 
 

FGU´en og KUI er også blevet evalueret – på efterfølgende link kan man 

se, hvordan starten på FGU i hele landet er gået: 
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https://www.eva.dk/grundskole/evaluerings-foelgeforskningsprogram-

met-fgu-foerste-delrapport-maalgruppen-fgu-kommunale 

 

FORÆLDREMØDE PÅ 8. ÅRGANG. 

UU Guldborgsund har i mange år været med til og fortalt om vores tilste-

deværelse, og hvad vores vejledning byder på i løbet af året. Det har vi 

gjort på forældremøder fra 6. til 10. klasse.  

I år har UU Guldborgsund valgt at holde et selvstændigt forældremøde for 

forældre på 8. årgang, med følgende dagsorden: 

- Uddannelsesparathedsvurderingen 

- Uddannelsessystemet  

- Årets gang  

- Ug.dk (værktøjer for både elever og forældre) 

- Hvordan man som forældre kan blive en positiv medspiller i de 

unges uddannelsesvalg  

UU Guldborgsund havde 2 til 3 vejledere med til hvert forældremøde, så 

der kunne skabes en god dialog med forældrene. Der har været givende 

med et forældremøde, hvor fokus var på uddannelse og fremtiden. 

Vi har haft nogle gode snakke, på de forskellige forældremøder, hvor 

spørgelysten har været stor. Det er helt sikkert et initiativ, UU Guldborg-

sund tager op igen til næste år, hvor vi vil prøve forskellige metoder af. 

 

6. KLASSES ERHVERVSSKOLEDAG 

Alle 6. klasser i Guldborgsund Kommune – både kommunale og privat-

skoler – har været afsted på 6. klasses erhvervsskoledag. Her er klas-

serne blevet delt ud på forskellige uddannelser. De har besøgt forskellige 

erhvervsuddannelser på CELF og SOSU, samt besøgt HHX og HTX.  

Klasserne har været delt tilfældigt op, for at de har kunnet opleve forskel-

lige uddannelser og komme hjem og fortælle om de oplevelser, de har 

haft. De har haft et karrierelæringsforløb, inden de tog afsted, hvor de 

undersøgte noget omkring den uddannelse, de skulle ud og besøge, og 

oplevelserne/uddannelserne er evalueret igen bagefter. 

 

 

INFORMATIONSAFTEN 

UU Guldborgsund har i mange år afholdt informationsaftener i samar-

bejde med 10. klasserne, FGU og de lokale ungdomsuddannelser samt 

Høng Landbrugsskole. UU Guldborgsund havde i år inviteret til 3 informa-

tionsaftener, som i alt havde godt 600 besøgende. 

Opbygningen af informationsaftnerne var et kort oplæg for alle ungdoms-

uddannelser, GULD 10, Realskolens 10. klasse, FGU samt Høng Land-

brugsskole på cirka 3-4 minutter. Efter dette oplæg kunne man så besøge 

3 forskellige uddannelser og høre mere om disse i oplæg, som varede 20 

min.  

En aften hvor der virkelig bliver givet en masse værdifuld information, og 

både elever og forældre bliver klogere på, hvad de forskellige uddannel-

ser indeholder. 

Forældre og elever kunne ved afslutningen på aftenen evaluere deres ud-

bytte af informationerne. Svaret er givet ud fra hvilken klasse eleven går 

i. 
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I denne forbindelse vil vi gerne takke alle vores samarbejdspartnere for 

et rigtig godt og givende samarbejde, hvor vi arrangeret og gennemført 3 

fantastiske informationsaftner. 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig 

 GODT NYTÅR. 

 


