Vejledning til ark 6
Til eleven
På side 1 skal du udfylde alle rubrikker. Ved rubrikken uddannelsesplan skal du udfylde dine ønskede
uddannelsesforløb trin for trin. Hvis du allerede ved, hvad du vil uddanne dig som eller hvilken
retning dit uddannelsesforløb vil være, enten et studieforberedende forløb eller et erhvervsfagligt
forløb kan du f. eks udfylde det på denne måde:
Første eksempel:

Andet eksempel:
Jeg vil gerne være tømrer og min uddannelsesforløb vil blive på denne måde:

På side 2 og 3 skal du kun udfylde det rubrik som du skal på efter afgangsklassen.
På side 4 og 5:
A: Fortæl om dig selv ved din præsentation. Du må gerne bruge spørgsmålene.
B: Dine erfaringer fra fritidsjob, fritidsinteresser eller fra praktikforløb som har betydning for din
handleplan.
Her skal du udfylde hvad du har af interesser og erfaringer fra din fritid. Det kan f.eks. være hvad du
er god til, som kan have betydning for din handleplan. Du kan skrive om interesser og aktiviteter som
har betydning for dig. Det kan f.eks. være fritidsjob, fritidsaktivitet som jagt, sport eller musik eller
noget andet.
C: Krav til uddannelsen
Her skal du have undersøgt hvilke krav der er, for at komme ind til din ønskede uddannelse og se det
i din standpunkt med din nuværende skolegang.

Eksempel til spørgsmål 1:

Eksempel til spørgsmål 2:

D: Forældrestøtte.
Som studerende får du brug for støtte fra dine forældre. I denne felt kan du skrive dine ønsker om
støtte fra dine forældre såsom:
Bor man hjemme, på kollegie eller et værelse for sig selv, mht. madordning, tøjvask, følelsesmæssig
hvis du evt. får hjemve, hvordan kan dine forældre støtte dig? Eller økonomisk opbakning ift. ITudstyr.
På side 6:
E: Andre oplysninger, som du ønsker at skrive i din handleplan: Her kan du skrive om andre ting som
du mener, er vigtige at skrive ind i din handleplan.
Eksempel:

F: Klasselærerens/Skolevejlederens kommentarer (Evt. bemærkninger): Denne del skal du ikke
udfylde. Det er klasselæreren eller skolevejlederen som skal udfylde det.

