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Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang!
Startskuddet har med sit brag indledt forberedelserne til
den endelige eksamen for vores 9. klasse. Det er klogt at
være i god tid og arbejdet bliver langt lettere, når man ved,
hvad der venter én. Derfor har vi også afsat en aften her i
januar, hvor 9. klassen skal møde flere af vore gamle
elever, der er i gang med forskellige uddannelser. Peter er
desuden i gang med erhvervsorientering for både 8/9. og
9. klasserne. Så nu får alle afgangselever lejlighed til at
undersøge deres muligheder efter tiden på Kildeskolen –
og sådan skal det være!

© 2005 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at
bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et
indregistreret vare-og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education
International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
Januar
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.

Informationsaften med gamle elever – kl. 18:00

Forældremøde 9. klasse

Mandag 23
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.
Mandag 30.
Tirsdag 31.
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Færdig med skolen – og hvad så?
Af Peter Jensen, skolevejleder.
Uddannelse! Det råd skal alle have, som afslutter en 9.
klasse eller 10. klasse. Få dig en uddannelse!
Uddannelse af unge, der har afsluttet grundskolen kaldes
logisk nok for en ungdoms- uddannelse. Det er en
fortsættelse af grundskolen. Det kan være en
erhvervsuddannelse på en teknisk skole, en social- og
sundhedsskole, på gymnasium, teknisk skole,
handelsskole, på en landbrugsskole eller en søfartsskole.
Eller et helt ottende sted. Der findes ikke et tal på hvor
mange forskellige uddannelser og uddannelsesmuligheder
der er. Hvert år kommer nye uddannelser til, ofte med nye
specialiserede arbejdsområder.
Ved et første øjekast kan omfanget af
uddannelsesmuligheder virke uoverskuelig. Men mit råd
er: Se det positivt, at der er så mange tilbud og så mange fremtidsmuligheder. Det er
skolevejlederens opgave at hjælpe eleverne i afgangsklassen til at navigere sig frem til den
eller de uddannelser, som interesserer.
Ungdomsuddannelserne kan i hovedtræk opdeles i disse grupper:
Erhvervsuddannelser – en vekseluddannelse mellem praktik og skoleophold på teknisk skole
eller handelsskole. Der vil ofte være løn under uddannelsen, som kan føre direkte til et job.
Gymnasiale uddannelser – gennemføres på gymnasium(studentereksamen), handelsskole
(hhx) eller teknisk skole (htx). Ikke en uddannelse i sig selv men giver adgang til
videregående uddannelse.
Kreative Uddannelser – Ofte er det private skoler hvor man betaler for skolegang. De
offentligt anerkendte kreative skoler kan være noget af et nåleøje med flere optagelsesprøver.
Landbrugsuddannelser – gennemføres på landbrugsskole. Veksler mellem praktik og skole.
Er opbygget i 4 moduler og kan afsluttes med forskellige kompetencer. Kan tage op til 5 år,
og man får ”det grønne bevis” der giver ret til at eje og drive et landbrug.
Søfartsuddannelser – kan gennemføres gennem forsvaret, gennem søfartsskole og sejlads
med skoleskib eller efter en studentereksamen.
I januar måned er der fokus på uddannelse i samfundsfag. Elever i afgangsklassen får deres
egen Uddannelsesbogen 2006. ”Dine muligheder efter 9. eller 10. klasse er et enormt emne,
og måske ser det så uoverskueligt ud, at du er ved at opgive på forhånd”, står der i bogen.
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Den fortsætter ”Lad være! Du er den person, som har mest ansvar for din egen fremtid. Brug
energi på at undersøge, hvordan den kan blive og hvordan du når derhen.”
Uddannelsesbogen 2006 anvendes i undervisningen som udgangspunkt til at forstå de mange
forskellige uddannelsesmuligheder. Med udgangspunkt i den vil eleverne løse opgaver, og
søge efter forskellige uddannelser.
Undervisningsforløbet om uddannelse afsluttes i begyndelsen af februar med et besøg på
uddannelsesmessen i Forum ”Uddannelse uden grænser”, hvor eleverne får mulighed for at
tale med repræsentanter for stort set alle uddannelser og uddannelsessteder.
Der findes en meget lang række udmærkede hjemmesider, som kan hjælpe både elever,
vejleder og forældre med flere oplysninger.
www.uddannelsesguiden.dk, eller kort www.ug.dk , er Danmarks officielle
uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark og med oplysninger om
uddannelse og job i udlandet. Der kan søges på uddannelser efter interesse, efter erhverv,
efter uddannelsens længde m.m. En anbefalelsesværdig hjemmeside.
www.uvm.dk er Undervisningsministeriets hjemmeside. Fra denne kan man klikke sig videre
til information om de forskellige uddannelser og til uddannelsesstederne.
www.uddannelseogjob.dk er et netværk af vejledere og lærere, der svarer på spørgsmål om
uddannelser. Man stiller spørgsmål på hjemmesiden, og får svar fra faglærere samme sted.
Hjemmesiden tilbyder også lektiehjælp.
www.praktikpladsen.dk er undervisningsministeriets officielle mødested for elever der søger
praktikplads og virksomheder der søger elever. Her kan man se hvilke erhvervsuddannelser
der er populære og derfor kan være svære at få plads på. Eller hvilke uddannelser der måske
har større jobmulighed. fordi de ikke er så søgte.
Skolevejlederen kommer gerne med opfordringen en gang til: Få dig en uddannelse! Og
minder om, at det væsentligste er at tage en uddannelse, ikke hvilken uddannelse det er. Man
kan ikke sige, at nogle uddannelser er bedre end andre. Den bedste uddannelse er den, der
interesserer en, og som bringer en frem mod de mål man har sat sig.
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Julefesten
Søndag den 11/12 afholdt vi atter julefest på skolen med snak, hygge og underholdning.
Festens gode overskud gik igen til støtteforeningen, der så kan hjælpe med aktiviteter og
udbedringer på skolen. En stor tak til alle, der var med til at gøre julefesten til en succes! Vi
lader billederne tale for sig selv!
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Ja – og så var der bare så mange andre billeder,
der også skulle have været med!
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Tak til alle for et dejligt 2005!
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