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Ledernetværk
Beskrivelse: Et netværk af skoleledere samt repræsentanter fra UngFredensborg og
Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Målgruppe: Skoleledere med ansvar for udskolingen på kommunens folkeskoler og
specialskoler samt UU og UngFredensborg.
Formål: Netværket har til formål at skabe samarbejde på tværs af kommunen om
praksisfaglighed i folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelse.
Praktik: Netværket mødes 6 gange årligt.
Lærernetværk i Håndværk og Design
Beskrivelse: Et netværk af håndværk og design lærere som videndeler om
undervisningsforløb og modtager sparring fra Undervisningsministeriets
fagkoordinator.
Målgruppe: Lærere i det obligatoriske praktiskmusiske valgfag håndværk og design.
Formål: Kompetenceløft af lærere i faget håndværk og design, som skal styrke
praksisfagligheden på 7. og 8. klassetrin. Ved at styrke lærernes kompetencer i
faget forventes, at flere elever får interesse for de praktiskmusiske fag.
Praktik: Netværket er startet op i efteråret 2019 og mødes på Skolen i
Virkeligheden.
Samarbejde med erhvervsskoler
Beskrivelse: Deltagelse i en arbejdsgruppe i regi af strategisk uddannelsesforum
Nordsjælland, som skal samarbejde om at udvikle et valgfagskatalog.
Målgruppe: Arbejdsgruppen har foruden repræsentanter fra forvaltningen i Hillerød,
Halsnæs og Fredensborg kommune også uddannelseschefer fra Unord og SOSU H.
Formål: At udvikle et valgfagskatalog fra erhvervsskolerne, som matcher
kommunernes behov. At skabe valgfagstilbud på erhvervsskolerne, som giver
eleverne kendskab til og interesse for erhvervsskolerne. En rapport fra EVA
konkluderer, at de unge selv mener at få større udbytte af besøg på
ungdomsuddannelserne end øvrige vejledningsaktiviteter. At koble
valgfagsundervisning med besøg på erhvervsskolerne kan derfor både give et
fagligt løft og have et vejledningssigte.
Praktik: Arbejdsgruppen blev nedsat i foråret 2019. I foråret 2020, når de konkrete
undervisningsforløb skal udvikles, skal lærere eller skoleledere fra Fredensborg
Kommune også inddrages. Valgfagskataloget skal efter planen ligge færdigt i april
2020.
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10. klasses brobygning
Beskrivelse: Samarbejde mellem kommunens 10. klasses tilbud og Unord samt
Hotel- og resturationsskolen om brobygningsforløb. Elever kommer holdvis i 3 dage
med en lærer ud på erhvervsskolen, hvor de afprøver uddannelser.
Målgruppe: Elever i 10. klasse
Formål: At eleverne får gode oplevelser på erhvervsskolerne, som kan inspirere
dem i deres uddannelsesvalg.
Praktik: Samarbejdet har haft opstart i skoleåret 2019/20.
Temadag for lærere og UU-vejledere
Beskrivelse: En eftermiddag for udskolingslærere og UU-vejledere om unges
uddannelsesvalg. Eftermiddagen skal delvis bestå af oplæg og delvis af
gruppearbejde. Dagen skal styrke samarbejdet om
uddannelsesparathedsvurderingen og samarbejdet om obligatoriske valgfag.
Målgruppe: Lærerteams i udskolingen og UU-vejledere
Formål: At styrke samarbejdet mellem lærere og UU-vejledere. At klæde lærerne
bedre på til at være en spiller i forhold til elevernes uddannelsesvalg.
Praktik: Workshoppen skal afholdes i foråret 2020
Styrkelse af de obligatoriske praktisk/musiske valgfag
Beskrivelse: Styrkelse af de obligatoriske praktiskmusiske valgfag ved at udbyde
flere valgfag på mindre hold og kombinere undervisningen med job- og
uddannelsesaktiviteter. En styrkelse af valgfagene vil både understøtte den
politiske ambition bag Regeringens aftale ”Fra folkeskole til faglært” og vil samtidig
tale ind i skolernes eksisterende arbejde med praksisfaglighed.
Målgruppe: Elever i 7. og 8. klasse. Den ekstra faglige støtte kommer alle elever til
gode, men tanken med at øge kvaliteten af valgfagsundervisning tilgodeser i særlig
grad de elever med et praksisfagligt potentiale og de elever, som er mættet af
boglig undervisning.
Formål: At styrke elevernes praksisfaglighed gennem varierede og spændende
valgfagsforløb og derigennem skabe interesse for praksisfaglige
ungdomsuddannelser. Formålet er desuden at styrke samarbejdet mellem skoler,
UU og UngFredensborg.
Praktik: Finansieres af budgetmidler ”Faglig støtte 7.-9. klasse” på 500.000 kr årligt
i tre år fra budgetforliget 2019-2022.
Informationsmateriale til forældre
Beskrivelse: Et kort informationsmateriale og samtaleværktøj, som kan støtte
forældre i at have gode snakke med deres børn om interesser, uddannelsesvalg og
kompetencer.
Målgruppe: Forældre til elever i 7. og 8. klasse
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Formål: En rapport fra Center for Ungdomsforskning konkluderer, at forældre er
elevernes vigtigste samtalepartner i forhold til uddannelsesvalg, og at forældre
sjældent har opdateret viden om uddannelsessystemet. Formålet med et
komprimeret informationsmateriale er at understøtte forældrenes rolle som
samtalepartner i forbindelse med de unges refleksioner om og valg af uddannelse.
Praktik: Materialet udvikles i samarbejde mellem UU og administrationen.
Aktiviteter i UngFredensborg, som understøtter praksisfaglighed
Beskrivelse: Aktiviteter i weekenderne, som kan skabe interesse for kreative og
praktiske fag gennem en legende tilgang. Et eksempel kunne være en workshop
med laserskæring, som i særlig grad kunne appellere til elever med Håndværk og
Design som valgfag.
Målgruppe: Elever i 7., 8. og 9. klasse.
Formål: At skabe interesse for praksisfaglighed i miljøer uden for skolen.
Praktik: Arrangeres af UngFredensborg.
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