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Indledning 

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

2022. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om at præsentere re-

levant information og data om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Rapporten udgives fire gange årligt og tilpasses de fokuspunkter, som tiden 

efterspørger. 

I denne rapport tages der udgangspunkt i tre temaer: 

1. Brobygning for 10. klasse 

2: 10. klasse – hvad giver det? 

3. Informationsaften 

 

BROBYGNING FOR 10.KLASSE 

I lighed med de seneste mange år har 10. klasserne været afsted på bro-

bygning. Et forløb som gennem tiden og under Corona har ændret lidt 

struktur for nogle af skolerne. GULD 10 har et helt almindeligt brobyg-

ningsforløb, hvor eleverne kan være afsted i to uger. Så er de en uge af-

sted på én ungdomsuddannelse. Guld 10 kører med dette forløb, da de i 

deres daglige undervisning har brobygning med mange af ungdomsud-

dannelserne. Efterskolerne og Nyk. F. Realskole har været med på et nyt 

forløb, hvor skolerne er afsted i fem dage, men besøg på en ny ungdoms-

uddannelse hver dag. 

Én uge kunne se sådan ud i brobygningen. 

  

Tilbagemeldeingen fra både Realskolen og efterskolerne er, at eleverne 

har haft nogle rigtig gode oplevelser, og det har givet dem et bedre 

grundlag for at vælge, når de har set flere uddannelser. Det, at klassen er 

afsted sammen, giver også en ekstra dimension, da ungdomsuddannel-

serne ikke skal bruge den første tid på, at gruppen skal lære hinanden at 

kende. 

10. KLASSE – HVAD GIVER DET? 

Eleverne i 9.klasse står i disse måneder over for deres første valg, når de 

senest 01.03.23 skal vælge, hvad de vil efter 9.klasse. Sidste år tog over 

halvdelen af 9. klasserne et 10.skoleår i enten Folkeskolen, ungdomssko-

len, privatskole eller efterskole. 

Vi har en vejleder på GULD 10, Kristina Andreasen, som kommer med sit 

besyv på, hvad 10. klasse kan. 

Hvorfor vælger de 10.klasse? 

De fleste vælger 10. Klasse for at få et ekstra år, inden de starter ung-

domsuddannelse. Året skal gøre dem personligt mere modne, socialt ud-

vide venskabskreds og fagligt bedre rustet til ungdomsuddannelserne. 

Og denne udvikling sker hos de unge.. 

Flere af de unge får nye venskaber og begynder at trives socialt. Der er 

elever, der ikke har gået kontinuerligt i skole gennem flere år, som be-

gynder at blive mødestabile. Der er elever, som testes ordblinde, som får 

digitale hjælpemidler og adgang til forlænget tid, hvilket giver bedre fag-

lige resultater. 

Nogle elever bliver modnet personligt og socialt, andre bliver bedre fag-

ligt. Nogle elever bliver forbedret på alle tre parametre – og der er også 

mange elever, der bliver afklaret omkring fremtidigt uddannelsesvalg i lø-

bet af året” 

INFORMATIONSAFTEN 

UU Guldborgsund har i mange år holdt informationsaftener i samarbejde 

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

Landbrugsskole. UU Guldborgsund havde i år inviteret til to informations-

aftener, som i alt havde godt 400 besøgende. 

Opbygningen af informationsaftnerne var et kort oplæg for alle ungdoms-

uddannelser, GULD 10, Realskolens 10. klasse, FGU samt Høng Land-
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brugsskole på cirka tre-fire minutter. Efter dette oplæg kunne man så be-

søge tre forskellige uddannelser og høre mere om disse i oplæg, som va-

rede 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. Vi har samlet nogle af de skriftlige svar der gik 

igen. 

” Det var dejligt, at man fik viden om ALLE uddannelserne.” 

”Det var godt, at der var studerende/rollemodeller med fra ungdomsud-

dannelser.” 

”Dem, der lavede oplæggene, var sjove og ”solgte” det godt.” 

Jacob K. Kamper (UU-Guldborgsund), som står for at koordinere informa-

tionsaftenen, lagde mærke til, at rigtig mange forældre og elever fortalte, 

at de var glade for den vejledning, de fik på grundskolerne, men den eks-

tra dimension kom, når informationen blev givet ung til ung. Vi havde to 

rigtig gode og lærerrige aftener, fortæller Jacob.  

I den forbindelse vil UU Guldborgsund gerne takke alle vores samarbejds-

partnere for et rigtig godt og udbytterigt samarbejde, hvor vi fik arrange-

ret og gennemført to fantastiske informationsaftner. 

 

 

I ønskes alle en rigtig 

 Glædelig jul og et heldbringende 
nytår. 

 

 


