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Forord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære klasselærer. 
 
UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse. 
Materialet giver eleverne indsigt i, hvordan de kan søge oplysninger om uddannelser. Vi påtænker, 
at arbejdet med ”kørekortet” påbegyndes i slutningen af 7. klasse.  
Hver elev skal minimum arbejde med de opgaver, der er til 10. skoleår, samt opgaverne til en 
selvvalgt ungdomsuddannelse, jævnfør trinmål for UEA. Vi anbefaler dog, at eleverne arbejder med 
flere af siderne i hæftet for at sikre bredest mulig viden om uddannelsessystemet. 
Eleverne løser opgaverne og læreren kvitterer for svarene. Materialet kan bruges over flere år. 
 
Søg eventuelt hjælp hos din lokale UU-vejleder. 
 
God arbejdslyst. 
 
 
 
    Venlig hilsen 
 
    UURS (UEA-gruppen). 
    Annette Møller UU Nordvestsjælland 
    Thomas Pedersen UU Vestsjælland 
    Inger Damgård UU Sjælland Syd 
    Lars Terkildsen UU- Lolland-Falster 
    Birthe Black UU-Roskilde 
    Anette Kjærager UUV Køge Bugt  
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Rettevejledning til efterskoler og 10. klassecentre 
 
Efterskoler: 
 
1) Bisnapgaard, Galtrup Efterskole, Horne Efterskole. 
 
2) Ca. 885,- kr. pr uge 
 
10.kl. centre: 
 
Line vil gerne tage 10.kl. på et 10.kl. center i nærheden. Hun vil ikke bruge mere end 30 min. i 
transport hver vej. Hun tænker, at hun vil styrke sine sprogfag.  
Efter 10.kl. vil hun muligvis tage en stx. Find nogle muligheder. Brug lokaltelefonbogen og Google. 
 
 
Rettevejledning til erhvervsuddannelser 
 
1. Der er 12 indgange på teknisk skole. 
 
2. Man skal påbegynde indgangen ”Krop og stil”. 
 
3. Man skal påbegynde indgangen ”Sundhed, omsorg og pædagogik”. 
 
4. Startlønnen er 17.300 kroner. 
 
5. Den merkantile procesuddannelse varer 3 år. 
 
6. Landbrugsuddannelsen passer til at man eksempelvis kan blive maskinfører, landmand og 
fodermester.  
 
7. Kundekontaktcenteruddannelsen passer til service- og informationstjenester. 
 
8. Det kræver, at man har opfyldt de 9 års undervisningspligt. 
 
9. At man bl.a. kan starte i et praktisk forløb lige efter opfyldelse af de 9 års undervisningspligt 
samt at mesteren lærer eleven de kundskaber, vedkommende ellers skulle have lært på 
grundforløbet. 
 
 
Rettevejledning til (stx) 
 
1. Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. 
 
2. Studentereksamen (stx) er opdelt i et grundforløb , der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb,  
    der varer 2 1/2 år 
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3. et grundforløb , der varer 1/2 år, 
 
4. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. 
 
5. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, idræt, matematik og samfundsfag. 
 
6. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. 

7.  For at have krav på optagelse på studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: 

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til 
folkeskolens 9. klasse.  

• Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  
• Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.  
• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du 

haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun 
aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig.  

• Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til 
optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et 
uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog og c) et 
kunstnerisk fag. 

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, 
skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, 
uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som 
folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret 
vurdering . Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, 
eventuelt efter en optagelsesprøve. 

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. 

8. Det hedder Lectio. 
 
 
Rettevejledning til (hf) 

1. Højere forberedelseseksamen (hf) er en almendannende og studieforberedende uddannelse 

2. Den varer 2 år.  
 
3. Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. 
 
4. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. 
 
5. Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, 
     opgaveskrivning og værkstedsundervisning 
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6. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. 
 
 

7.  For at have krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde 
følgende betingelser: 

• have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau  
• have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse  
• have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og 

skriftligt i alle tre fag  
• have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi  
• have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) 

og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både 
mundtligt og skriftligt  

• have en udfyldt uddannelsesplan og ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller 
UU-vejlederen  

• udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en 
uddannelsesinstitution  

• for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt ønske om praktisk/musisk fag, valgfag 
i 1. hf (hvis det søgte kursus udbyder valgfag i 1. hf) samt valgfag i fagpakker (hvis det 
søgte kursus udbyder dette) 

 
Rettevejledning til hhx 
 
1. Hhx-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag 
 
2. Den er opdelt i et grundforløb , der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år.  
 
3. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B  
    og C, hvor A er det højeste. 

4. For at have krav på optagelse på højere handelseksamen (hhx) skal du opfylde følgende 
betingelser: 

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til 
folkeskolens 9. klasse.  

• Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  
• Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.  
• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du 

haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun 
aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig.  

• Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til 
optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et 
uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning og b) 2. fremmedsprog. 
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5. Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering . Det er         
lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en 
optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til 
optagelsesprøve 
 
6. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af  
skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med  
ønske om a) studieretning og b) 2. fremmedsprog. 
 
7. en mulighed for at supplere din eksamen med manglende fag 
 
 
Rettevejledning til htx 
 
1. Htx-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for teknologi og naturvidenskab. 
 
2. Den er opdelt i et grundforløb , der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. 
 
3. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B 
og C, hvor A er det højeste. 
 
4. Mellem uddannelsens teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fagområder 
findes et tværfagligt samarbejde, som kaldes studieområdet. 
 
5. Her vil du blandt andet få mulighed for at afprøve din teoretiske viden med forsøg i værksteder 
og laboratorier. 
 
6. Med udgangspunkt i et af studieretningsfagene på A-niveau skal du skrive et 
studieretningsprojekt. 
 
7. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske 
undervisning i værksteder og laboratorier. 

8. For at have krav på optagelse på højere teknisk eksamen (htx) skal du opfylde følgende 
betingelser: 

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til 
folkeskolens 9. klasse.  

• Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  
• Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.  
• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du 

haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun 
aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig.  

• Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til 
optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et 
uddannelsesønske sammen med ønske om studieretning. 

Rettevejledning til andre uddannelser 
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Musicaluddannelse: 
 
1. Det danske Musikakademi Fredericia eller  

Privat 3-årig uddannelse som koster ca. 26.000 kr. pr år. Optagelsesprøve (efter evner). Bachelor     
eller  kandidat- uddannelse i alt 5 år. 

 
Egen virksomhed: 
 
1. HHX  Iværksætterlinien eller  
    Designer på Danmarks designskole i København eller Kolding 
 
2. Gastronom indenfor ”Mad til mennesker”. Læs mere om økonomi etc. på www.su.dk . 
 
Søfart: 
 
1. En gymnasiel uddannelse eller HF-Søfart. Kan også tage en erhvervsuddannelse med div.      
    suppleringsfag. Skal være 17 -29 år m/k. 
    Maskinmester, skibsmekaniker eller -assistent, catering m.fl.  
 
Politiet: 
 
1. 21 år m/k, dansk statsborger, godt helbred, kørekort, ren straffeattest. 
    Tage en erhvervsuddannelse og gøre lidt ekstra ud af almen viden, sprog og it. 
 
 
 
Grønne uddannelser: 
 
Veterinærassistent: 
 
1.Veterinær i København på universitetet og hos dyrlæger. Eller veterinærsygeplejerske, landmand,     
   Dyrepasser/-assistent 
 
Greenkeeperassistent: 
 
1. Greenkeeperassistent, anlægsgartner, groundsman via ”Dyr,planter, natur” 
 
Et år i udlandet: 
 
1. Ja, det kan man godt. 
 
2. Nej, det gør det ikke. 
 
3. 45.- 50.000 
 
4. Man kan få 5.000 i tilskud fra staten samt evt. beløb fra legatforeninger m.m. 
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