UEAundervisning
Links til alle klassetrin

UURS
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Region Sjælland
uurs@uurs.dk
www.uurs.dk

Internetadresser til brug i 1.-3. klasse
Adresse

Kort beskrivelse af indhold

http://www.emu.dk/gsk/fag/
udd/index.html

”Jagten på Vanilleisen”. Materiale om psykisk arbejdsmiljø.
Desuden undervisningsforløb om iværksætteri

www.udskolingsforlaget.dk

Materiale med følgende temaer: familien, skolen, fritid og mit første
arbejdsmiljø

http://www.pttmuseUnder skoletjenesten findes forskelligt materiale til indskolingen
um.dk/skoletjenesten/skoler/ Elevmateriale + lærervejledning

Internetadresser
til brug i 4.-6. klasse
http://www.ffeye.dk/grundskolen
www.ungmedjob.dk
www.armi.dk
www.skruned.dk
www.skoveniskolen.dk
www.skole.lf.dk/

Komplette undervisningsforløb til grundskolen.
Materiale om arbejdsmiljø til indskolingen
Arbejdsmiljøundervisning
M
Materiale om støj indeholdende: støjspillet, faktasider og opgavesider
Undervisningsmateriale om skov og træ
Undervisningsmaterialer og gårdbesøg
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Internetadresser til brug i 4.- 6. klasse
Adresse

Kort beskrivelse af indhold

http://www.lo.dk/kontakt/Bestilpublikationer/Ungdom.aspx

http://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf

www.fiskericirklen.dk
www.emu.dk

Materialer: Bl.a. ”Guide til fritidsjob”, ”Bolsjefabrikken Knas”
Dit liv - Dit valg? Ideer og inspiration til den
kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet. Det kriminalpræventive råd. Kun
PDF.
Forskellige materialer og spil som belyser
erhvervet og fiskelivet i Danmark
Forskellige materialer og temaer bl.a. iværksætter, boformer og familie.
Tilgængelighed til ungdomsuddannelserne
Forskellige materialer som belyser skove og
træer i Danmark

www.skoveniskolen.dk

Inspiration til samarbejde mellem skole og
erhvervsliv, bl.a. ”Æblespillet”, ”Karriere”,
”En mobil verden”
Materiale om bl.a. arbejdsmiljø og stress til
mellemtrinnet

www.skole.di.dk
www.ungmedjob.dk
www.skruned.dk

http://www.ptt-museum.dk/skoletjenesten/skoler/

www.minfremtid.dk

Materiale om miljø bl.a. om støj med spil,
fakta- og opgavesider
Under skoletjenesten findes forskelligt materiale til mellemtrinnet
Elevmateriale + lærervejledning
Oplysninger om job og uddannelse samt spillet ”Vaks i Jobland” om forskellige jobs.
Kræver licens. Tal med vejleder

www.udskolingsforlaget.dk

Uddannelse til uddannelse 4.-7. kl.
Internetadresser til brug i 7.-9. /10. klasse

www.ug.dk

Uddannelsesguide til alle uddannelser. Materialehenvisninger til ”Godt i gang”,
”Dit livs chauffør”,
”Dit livs jonglør” m.m.

www.genvej.nu

Let tilgængelig uddannelsesguide

http://skole.lf.dk/

Undervisningsmaterialer og gård- samt virksomhedsbesøg
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Internetadresser til brug i 7.-9. /10. klasse
Adresse

Kort beskrivelse af indhold

www.efterskole.dk

Alle efterskoler i Danmark. At kunne finde den efterskole som passer
Beregne priser og søge ledige pladser

www.optagelse.dk

Ansøgningsskema til ungdomsuddannelser.
Klar medio januar

www.danskbyggeri.dk

www.innovator.dk

www.skole.di.dk

www.minplan.dk

Brug søgefunktion – skriv: Regn med håndværkeren
Materiale til brug for tværfagligt forløb mellem matematik og UEA.
Bøger, spil, plakater om uddannelse, karriere, teamudvikling, arbejde
Dansk Industri
Uddannelsesguide til Industriens uddannelser. Materiale både til
elev og lærer
Dansk Industri
Virtuelt materiale – virksomheden Karriere A/S om forskellige typer af jobs og hvilke uddannelser disse kræver

www.nyijob.dk

DRtv. Emner omkring job, uddannelse, arbejdsliv. Temaer, spørgsmål og videoklip

www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbunds hjemmeside
(”Om 3F, skoletjeneste)
Tilbud om gæstelærere samt undervisningsmateriale bl.a. Take us,
Take care

www.hjv.dk

Flere undervisningstilbud, bl.a. ”Freds- og konfliktspillet” (et rollespil fra 9. klasse)

www.lo.dk/publikationer
”skolekontakt”

Fritidsjobguide
Arbejdsmarked og ungdomsliv.
”Vi drømmer om” for unge om fremtidsvalg og et godt arbejde

www.adgangforalle.dk

Gratis oplæsningsprogram

www.fremtidenerdin.dk

Fokus på utraditionelle uddannelsesvalg med henblik på at få de
unge til at bruge hele uddannelsespaletten
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Internetadresser til brug i 7.-9. /10. klasse (fortsat)
Dansk Industri
Karriere A/S. Materiale både til elev og lærer
Hjemmeside ”Skat for unge”.Til sitet hører et elevhæfte, en lærermappe samt den Sorte Boks med en
dvd og sjove rollespil til undervisningsbrug.
Desuden spillet Costa del Tax
Hjemmeside, hvor man kan bestille materialer fra
landbrugets organisationer

www.skole.di.dk

www.unge.skat.dk

www.skolenoglandbruget.dk

Adresse
www.bedriften.dk

Kort beskrivelse af indhold

Netbaseret landbrugsspil adgangskode bestille via
Skolen og
under læremidler
Alle efterskoler i Danmark.
At landbruget.
kunne findeFindes
den efterskole
som pas-

www.efterskole.dk
www.ditjob.dk

ser
LO. Undervisningsmateriale om jobvalg, fritidsjob,
Beregne priser og søge
ledige pladser
arbejdsmarkedsforhold
og uddannelse.
oplevelser og opgave
Ansøgningsskema tilFakta,
ungdomsuddannelser.
www.optagelse.dk
Materiale
til udskolingen findes under skoletjeneKlar medio januar
http://www.ptt-museum.dk/skoletjenesten/skoler/
sten
+ lærervejledning
Brug søgefunktion –Elevmateriale
skriv: Regn med
håndværkeren
www.danskbyggeri.dk
Materiale til brug forMateriale
tværfagligt
mellem matematik
ogtil
UEA.
omforløb
bl.a. arbejdsmiljø
og stress
udskowww.ungmedjob.dk
lingen
Politiets hjemmeside bl.a. om optagelseskrav og
Bøger, spil, plakater om uddannelse, karriere, teamudvikling, arbejwww.blivpolitibetjent.dk
www.innovator.dk
fremtidsmuligheder
de
www.genvej.nu
Let tilgængelig uddannelsesguide
Dansk Industri
www.skole.di.dk
Uddannelsesguide til Industriens uddannelser. Materiale både til
www.emu.dk
Undervisningsforløb om bl.a. iværksætteri
elev og lærer
Dansk Industri
Undervisningsmaterialer fra fdb (bøger og spil) og
www.minplan.dk
Karriere
om forskellige
http://www.skolekontakten.dk/ Virtuelt materiale – virksomheden
undervisningsforløb
omA/S
økologi,
demokrati,ty-sund
per af jobs og hvilkekost
uddannelser
disse
kræver
m.m.
Undervisningsmaterialer samt links til fiskerirelatewww.fiskericirklen.dk
DRtv. Emner omkring job, uddannelse, arbejdsliv. Temaer, spørgsrede uddannelser
www.nyijob.dk
mål og videoklip
Undervisningsmaterialer til grundskolen.
http://www.ffe-ye.dk/grundskolenFagligt Fælles Forbunds
Ved hjemmeside
medlemskab adgang til gratis materialer og
lærerkurser
(”Om 3F, skoletjeneste)
www.3f.dk
Tilbud om gæstelærere
Videncenter
samt undervisningsmateriale
for Arbejdsmiljø bl.a. Take us,
Take care
Se underuddannelsesmaterialer
www.arbejdsmiljobutikken.dk
Folkeskoleområdet m.m.
Flere undervisningstilbud,
bl.a.
”Freds- og konfliktspillet”
(et rolle- –
Diverse
informationsmateriale
om arbejdsmiljø
www.hjv.dk
spil fra 9. klasse) forskellige priser
Fritidsjobguide
www.lo.dk/publikationer
Arbejdsmarked og ungdomsliv.
”skolekontakt”
”Vi drømmer om” for unge om fremtidsvalg og et godt arbejde
www.adgangforalle.dk

Gratis oplæsningsprogram

www.fremtidenerdin.dk

Fokus på utraditionelle uddannelsesvalg med henblik på at få de
unge til at bruge hele uddannelsespaletten
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Internetadresser af forskellig art til 9. og 10. kl.
Adresse
www.optagelse.dk
http://www.gribverden.dk/

Kort beskrivelse af indhold
Ansøgningsskema til ungdomsuddannelserne (er klar fra
midt i januar)
Cirius: Idéer og praktisk information om studier eller arbejde i udlandet

www.danske-landbrugsskoler.dk

De danske landbrugsskoler

www.rejseplanen.dk

DSB´s rejseplan

www.efterskole.dk

Efterskolernes sekretariat

www.forsvaret.dk

Forsvarets værnepligtstyrelse

http://www.friefagskoler.dk/

Praktisk tilgang til og forberedelse til erhvervsuddannelser

http://www.hojskolerne.dk/

Højskolernes sekretariat

www.jobindex.dk

Jobindex

www.dk-jobs.dk

Jobsøgningsbase

www.ligevaerd.dk

Landsforeningen Ligeværd

www.minfremtid.dk

Med Selekt og SPOR

www.adgangforalle.dk

Oplæsningsprogram

www.realkomp.dk
http://www.fremtidenerdin.dk/
http://www.gtilp.dk/

Realkompetencevurdering til brug for produktionsskoler.
Kan også bruge på grundskoleniveau.
Kampagne fra Ministeriet for Ligestilling
Hjælp til kompetenceafklaring ved praktikpladssøgning på
erhvervsuddannelserne. Værktøjerne kan bruges til praktikpladssøgning i 9.og 10. klasse
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Internetadresser af forskellig art til 9. og 10. kl. (fortsat)
www.elevplan.dk

Værktøj til planlægning på erhvervsuddannelser

www.laeringsstil.dk

Test af læringsstil. Licens – 12 kr. pr. elev

www.produktionsskoler.dk

Produktionsskolerne i Danmark. Links til lokale produktionsskoler

www.sosu.dk

Social- og sundhedsskolerne

www.su.dk

Statens Uddannelsesstøtte

www.tilgaengelighed.emu.dk

Tilgængelighed til uddannelse

www.ua.dk

Uddannelsesavisen med links til messer, artikler m.m.

www.ug.dk

Uddannelsesguide til alle uddannelser

www.genvej.nu

Let tilgængelig uddannelsesguide

www.uvm.dk

Undervisningsministeriet

www.praktikpladsen.dk

Undervisningsministeriets Internet-mødested for elever og
virksomheder inden for erhvervsuddannelserne
Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland.
Links til de enkelte UU-centre og uddannelsessteder.
Materialer til UEA-orientering udarbejdet i det regionale
samarbejde mellem UU-centrene i region Sjælland.

www.uurs.dk

UUV Køge Bugt

UU Lolland Falster

UU Nordvestsjælland

UU U Roskilde

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland
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