Brobygning 8.-9.-10. kl.
skoleåret 2017-2018

PIXI-UDGAVE
for
UU-Aalborg
Et hæfte der henvender sig til:
Grundskoler, Ungdomsuddannelser og
UU-Vejledere

Forord:

Velkommen til ”pixiudgaven” af brobygningsforløb i
UU-Aalborg.
Der findes en række vejledningsaktiviteter samlet
under begrebet ”brobygningsaktiviteter”
I 8. kl. hedder det 8. kl. introkurser.
I 9. kl. hedder det 9. kl. brobygning.
I 10. kl. hedder det 10. kl. brobygning.
UU-Aalborg har lavet en pixiversion af lovgivningen,
samt tilføjet de regionale ”spilleregler” for brobygningsaktiviteter, som er aftalt.
INDHOLD:
Side 3,4 & 5:

8. kl. introkurser

Side 6,7 & 8:

9. kl. brobygning

Side 9,10 & 11: 10. kl. brobygning
Side 12:

Tildelte perioder
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Introkurser for 8. kl.
Fakta om 8. kl. introkursus:








Introkurser er obligatoriske for alle elever 8.
klasser i grundskolen.
Introkurserne tilbydes elever i 8. klasse på frie
grundskoler og efterskoler.
Eleverne skal introduceres for flere ungdomsuddannelser.
Introkurserne er i alt af 1+2+2 dages varighed

Perioder for introforløb:
Start uge 9
Slut uge 18
Dog udgår uge: 13 - 14 - 17

Introkurserne er opbygget på flg. måde:
1 dags modul i efteråret

2- + 2-dages modul i foråret

Ved modulvalg OPFORDRES eleverne til at vælge inden for begge
hovedretninger
- både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse
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Introkurser for 8. kl.
Praktiske oplysninger, FAQ:













De 2 moduler kan ikke foregå på samme indgang/uddannelse.
UU-Aalborg tildeler en uge til de forskellige grundskoler.
Der kan byttes uge indbyrdes mellem skolerne,
dog skal UU-Aalborg have besked.
Der udsendes IKKE velkomstbreve og hilsner til
elev eller skole inden et forløb. Alle nødvendige
oplysninger om indhold, program, tider, steder,
kontaktpersoner findes i kursushæftet på
brobygning.net eller i kursusbeskrivelsen på MinUddannelse.net
Grundskolen henter og udskriver holdlister til Introkurserne på brobygning.net.
Holdlisterne kan forventes klar 1-2 uger før kursusstart.
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Introkurser for 8. kl.
Hvem gør hvad og hvornår?
Ungdomsuddannelserne:




Beskriver kurserne på brobygning.net.
Afholder Introkurserne.
Melder tilbage til grundskolen ved fravær eller andre
problemer, vha. kontaktbogen i brobygning.net.

Grundskolen:











Forbereder og efterbehandler Introkurserne.
Indsamler tilmeldingsskemaer.
Udskriver holdlister og sikrer, at eleverne har udskrevet holdbeskrivelse/kursushæfte fra brobygning.net.
Laver opfølgning på fravær og andre forsømmelser
vha. kontaktbogen i brobygning.net.
Forestår al koordinering af transport og udlevering af
nødvendig information omkring transport.
Deltager i lærerintro.
Sikrer at eleverne evaluerer på UU-Aalborgs hjemmeside.

UU-Vejlederen:






Orienterer klassen om formålet med Introkurset.
Bistår eleverne med valg af Introkurser.
Udleverer og afhenter tilmeldingsskema til Introkurserne via kontaktlærer.
Tilmelder eleverne på brobygning.net

Tidsfrister:








6 uger før tilmelder UU-Aalborg eleverne på
hold - (brobygning.net).
5 uger før koordineres holdene af UUkoordinator.
3-4 uger før kan holdene overføres til ungdomsuddannelsernes administrationssystemer.
Holdlister kan trækkes 1-2 uger før holdstart.
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Brobygning 9. kl.
Fakta om 9. kl. brobygning:











Brobygning i 9. klasse skal tilbydes de elever,
hvor der er igangsat en særlig vejledningsindsats i
grundskolens 9. klasse.
Brobygning kan tilbydes elever i 9. klasse, som er
uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse.
Brobygning kan tilbydes de elever, hvor der er
igangsat en særlig vejledningsindsats på de frie
grundskoler og efterskoler.
Det er skolen, som i samarbejde med UUvejlederen vurderer, om eleven har behov for brobygning.
Der udbydes stadig klassevis erhvervspraktik i 9.
klasse.

Brobygningen udbydes som 2- + 3dages modul.

2- + 3-dages modul
Perioder for brobygning 9. kl.:
Særlig forløb i uge 39 + 40
Løbende fra uge 43 til uge 48
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Brobygning 9. kl.
Praktiske oplysninger, FAQ:







UU-vejlederen, skolen og eleven samarbejder om
at finde det rigtige tilbud til eleven.
Der udsendes IKKE velkomstbreve og hilsner til
elev eller skole inden et forløb. Alle nødvendige
oplysninger om indhold, program, tider, steder,
kontaktpersoner findes i kursushæftet på
brobygning.net eller i kursusbeskrivelsen på
MinUddannelse.net.
Alle elever i 9. klasse er 1 uge i erhvervspraktik.
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Brobygning 9. kl.
Hvem gør hvad og hvornår?
Ungdomsuddannelserne:




Beskriver kurserne på brobygning.net.
Afholder brobygningskurserne.
Melder tilbage til grundskolen ved fravær eller andre
problemer, vha. kontaktbogen i brobygning.net.

Grundskolen:









Forbereder og efterbehandler brobygningen.
Indsamler tilmeldingsskemaer.
Udskriver holdlister og sikrer, at eleverne har udskrevet holdbeskrivelser/kursushæfte fra brobygning.net.
Laver opfølgning på fravær og andre forsømmelser
vha. kontaktbogen i brobygning.net.
Der er ingen krav om lærerdeltagelse.
Forestår al koordinering af transport og udlevering af
nødvendig information omkring transport.

UU-Vejlederen:







Orienterer eleven om formålet med kurserne.
Bistår eleverne med valg af kurserne.
Udleverer og afhenter tilmeldingsskema til brobygningskurserne.
Tilmelder eleverne på brobygning.net.

Tidsfrister:

6 uger før tilmelder UU-Aalborg eleverne
på hold - (brobygning.net)

5 uger før koordineres holdene af UUkoordinator.

3-4 uger før kan holdene overføres til
ungdomsuddannelsernes administrationssystemer.
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Brobygning 10. kl.
Fakta om 10. kl. brobygning:





Brobygning i 10. klasse er obligatorisk.
Der skal brobygges til mindst 2 uddannelser.
Der skal vælges mindst 2 forløb.
(der er særlige aftaler for den erhvervsrettede og
den fleksible indgang på 10. KlasseCenter Aalborg)

Perioder for brobygning 10. kl.:
Løbende fra uge 43 til uge 48
Dog ikke uge 45

Brobygningen udbydes som 2- + 3dages modul.

2- + 3-dages modul
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Brobygning 10. kl.
Praktiske oplysninger, FAQ:















De 2 moduler kan ikke foregå på samme indgang.
Der skal brobygges til mindst 1 erhvervs– eller
erhvervsgymnasial uddannelse.
Der kan udbydes ekstra individuel brobygning
(dog max. 6 uger i alt incl. obligatorisk
brobygning og praktik).
UU-Aalborg tildeler uger til de forskellige grundskoler.
Ugerne kan byttes indbyrdes mellem skolerne,
dog skal UU-Aalborg underrettes.
Der udsendes IKKE velkomstbreve og hilsner til
elev eller skole inden et forløb. Alle nødvendige
oplysninger om indhold, program, tider, steder,
kontaktpersoner findes i kursushæftet på
brobygning.net eller i kursusbeskrivelsen på
MinUddannelse.net.
Der udbydes erhvervspraktik i 10. kl.
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Brobygning 10. kl.
Hvem gør hvad og hvornår?
Ungdomsuddannelserne:





Beskriver kurserne på brobygning.net.
Afholder brobygningskurserne.
Melder tilbage til grundskolen ved fravær eller andre
problemer, vha. kontaktbogen i brobygning.net.

Grundskolen:







Forbereder og efterbehandler brobygningen.
Indsamler tilmeldingsskemaer.
Udskriver holdlister og sikrer, at eleverne har udskrevet holdbeskrivelser/kursushæfte fra brobygning.net.
Laver opfølgning på fravær og andre forsømmelser
vha. kontaktbogen i brobygning.net.
Forestår al koordinering af transport og udlevering af
nødvendig information omkring transport.
Sikrer at eleverne udfylder evaluering på UU-Aalborgs
hjemmeside.

UU-Vejlederen:






Orienterer eleven om formålet med kurserne.
Bistår eleverne med valg af kurserne.
Udleverer og afhenter tilmeldingsskema til brobygningskurserne.
Tilmelder eleverne på brobygning.net.

Tidsfrister:

6 uger før tilmelder UU-Aalborg eleverne på
hold - (brobygning.net)

5 uger før koordineres holdene af UUkoordinator.

3-4 uger før kan holdene overføres til ungdomsuddannelsernes administrationssystemer.

Holdlister kan trækkes 1-2 uger før holdstart.
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