
Bilag 1 
 

Afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolio 

 

Baggrundsoplysninger 

 

 
Navn på elev: 

Julie 

Navn på skole: XXX Skole 

 

1. Erfaringer fra vejledningsaktiviteter 

 

Aktivitet Hvad lærte du i forbindelse med: Har ikke 
deltaget 

Introduktionskurser til ungdomsuddannelse Jeg var på introkursus som elektriker på Tech 

College. Jeg lærte at samle en stikdåse og 
noget om elektriske kredsløb. 

 

Jeg har også været på introkursus på HTX, 

hvor vi arbejdede med et projekt om 
tyngdekraft. Vi lavede en luftballon, der 

kunne bære et æg. 

 

Brobygning til ungdomsuddannelse  X 

Uddannelsesaften/åbent hus Jeg har besøgt HTX og STX til Åbent Hus. Det 

har især gjort mig klogere på de fag, jeg ikke 
kendte i forvejen, og det har hjulpet mig til at 

vælge gymnasieretning. 

 

Virksomhedsbesøg  X 

Erhvervspraktik Jeg var i praktik som salgsassistent i Salling, 

og det var interessant at se alt det, der 

foregår på lageret. 
Jeg lærte noget om, hvorfor varerne er 

placeret, som de er i butikken. 

 

Undervisning i Uddannelse og Job I samfundsfag har vi lært noget om 
arbejdsmarkedet, og hvordan man forhandler 

arbejdsvilkår og løn. Jeg har også lært, hvad 

en fagforening er. 
 

I matematik har vi arbejdet lidt med 
privatøkonomi. 

 

Individuel og/eller kollektiv vejledning med en 

vejleder/eVejleder 

Vores vejleder har besøgt os i klassen flere 

gange. Han har fortalt om 
uddannelsesparathed og forskellen på 

forskellige uddannelser. 

 

UddannelsesGuiden (ug.dk) Jeg har læst, hvilke fag man skal have på 

STX og HTX. 
 

Forløb og aktiviteter, fx samarbejde med en virksomhed 

eller ungdomsuddannelse 
Vi har haft en forløb med HHX om innovation 

og opstart af virksomhed. 

 



 Vi har også deltaget i Slagt og æd hos en 

landmand, hvor vi bagefter skulle lave mad 
med svinekød. 

 

Projektopgave i 9. klasse Jeg skrev projekt om krisen i Mellemøsten, og 

jeg har lært, at konflikten er ret kompliceret. 
 

Valgfag Jeg har fransk.  

Andet (fx tværgående projekter, obligatorisk selvvalgt 

opgave, informationsmøder om ungdomsuddannelser, 

Skills, uddannelsesmesser m.v.) 

  
X 

 
 

 
 

2. Motivation og styrker 

 

  

2a. Hvad er du glad for at arbejde med i skolen og 

hvorfor? 

Jeg har især interesseret mig for de naturfaglige fag. 

Jeg kan godt lide at arbejde med forsøg i fysik. 

2b. Hvad er dine styrker? Jeg er god til at læse faglitteratur og forstå, hvordan 

man skal løse opgaver i naturfaglige fag og matematik. 

2c. Hvordan er din arbejdsindsats i skolen? Jeg har styr på mine lektier og er for det meste forberedt 

til timerne. 

2d. Hvad bliver du motiveret af i skolen? Jeg kan godt lide af at løse opgaverne og få feedback fra 

lærerne. 
Jeg kan også godt lide at arbejde i grupper. 

2e. Hvad bliver du motiveret af i fritiden? At være sammen med vennerne. 
Jeg er også glad for mit fritidsjob i Fakta. 

 

3. Tanker om fremtiden 

 

  

3a. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med i fremtiden? Det ved jeg ikke. 

3b. Hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre? Jeg finder ud af det efter gymnasiet. 

 

4. Overvejelser om valg af ungdomsuddannelse 

 

 
Hvilke tanker har du gjort dig om Erhvervsuddannelse (EUD)? 

□ Jeg vil gerne tage en EUD 

□ Jeg vil muligvis tage en EUD 

□ Jeg vil ikke tage en EUD 

□ Ved ikke 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du vil vælge: 

JA: 

□ 1. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 



□ 2. Kontor, handel og forretning 

□ 3. Omsorg, sundhed og pædagogik 

□ 4. Teknologi, byggeri og transport 

□ NEJ 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage en EUD? 
- 

- 
- 

- 
- 

Hvilke tanker har du gjort dig om Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (EUX)? 

□ Jeg vil gerne tage en EUX 

□ Jeg vil muligvis tage en EUX 

□ Jeg vil ikke tage en EUX 

□ Ved ikke 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket forløb du vil vælge? 

JA: 

□ 1. Teknisk EUX 

□ 2. Merkantil EUX 

□ NEJ 

 
Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage EUX? 

- 
- 
- 

- 
- 

Hvilke tanker har du gjort dig om Almen gymnasial uddannelse (STX)? 

□ Jeg vil gerne tage en STX 

□ Jeg vil muligvis tage en STX 

□ Jeg vil ikke tage en STX 

□ Ved ikke 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge: 

JA: 

□ Naturvidenskab 

□ Samfundsvidenskab 

□ Sprog 

□ Kunst 

□ NEJ 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage STX? 
- 

- 
- 

- 
- 

Hvilke tanker har du gjort dig om Merkantil gymnasial uddannelse (HHX)? 



□ Jeg vil gerne tage en HHX 

□ Jeg vil muligvis tage en HHX 

□ Jeg vil ikke tage en HHX 

□ Ved ikke 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge: 

JA: 

□ Økonomi og marked 

□ Økonomi og sprog 

□ Sprog 

□ NEJ 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HHX? 
- 

- 
- 

- 

- 

Hvilke tanker har du gjort dig om Teknisk gymnasial uddannelse (HTX)? 

□ Jeg vil gerne tage en HTX 

□ Jeg vil muligvis tage en HTX 

□ Jeg vil ikke tage en HTX 

□ Ved ikke 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge: 

JA: 

□ Anvendt naturvidenskab 

□ Teknologi 

□ Kommunikationsteknik 

□ NEJ 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HTX? 
- 
- 

- 
- 

- 

Hvilke tanker har du gjort dig om Hf-eksamen (HF)? 

□ Jeg vil gerne tage en HF 

□ Jeg vil muligvis tage en HF 

□ Jeg vil ikke tage en HF 

□ Ved ikke 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HF? 
- 
- 

- 
- 

- 

Har du overvejet andre muligheder? 

 □ Ja 

JA 

 



Hvilke andre muligheder har du overvejet? 

 

□ NEJ 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at vælge andre muligheder end en ungdomsuddannelse? 

 

 

5. Forventninger til valg af ungdomsuddannelse 

 

 

5a. Hvad er vigtigt for dig i dit valg af ungdomsuddannelse? 

Det er vigtigt, at det er en uddannelse, jeg interesserer mig for, og hvor jeg kan følge med fagligt. 

5b. Hvilke forventninger har du til det at gå på uddannelsen? 

At det bliver udfordrende, men også spændende og sjovt. 

5c. Hvad kunne du tænke dig at blive bedre til, mens du går på en ungdomsuddannelse? 

Jeg vil gerne blive bedre til at deltage mundtligt i timerne. 

 


