Vejledning til `8. klasse på erhvervsuddannelse´ i skoleåret
2021-2022
’8. klasse på erhvervsuddannelse’ er et praktisk, teoretisk og obligatorisk undervisningsforløb, der
giver både elever og lærere mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsskolerne og de
muligheder en erhvervsuddannelse giver. I løbet af to uger deltager elever og lærere i
anvendelsesorienteret undervisning dels på en erhvervsskole, og dels på egen skole.
Formålet er at understøtte processen, hvor eleverne bliver parate til at gå på en ungdomsuddannelse og udfordre deres uddannelsesvalg ved at få større kendskab til mulighederne med en
erhvervsuddannelse og miljøet på en erhvervsskole.
’8. klasse på erhvervsuddannelse’ er et undervisningsforløb, der kan stå for sig selv, men eleverne
får det største udbytte, når forløbet bliver integreret i et tværfagligt samspil med den øvrige
undervisning i ottende klasse. Elevernes refleksioner over deres oplevelser på
erhvervsuddannelsen, kan desuden bruges i deres proces frem mod uddannelsesvalget.
’8. klasse på erhvervsuddannelse’ har tre elementer:
1.

Et fælles forberedelsesmøde for lærerne fra folkeskolen og faglærere på erhvervsskolen
inden klassen skal ud på erhvervsskolen.
2. 5-6 skoledage på erhvervsskolen inkl. et forældrearrangement i slutningen af forløbet, hvor
forældrene møder en erhvervsskole og bliver præsenteret for de aktiviteter, eleverne har
lavet på forløbet.
3. 4-5 skoledage på egen skole, som folkeskolelærerne tilrettelægger med hjælp fra
erhvervsskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at alle elever i 8. klasse skal deltage i dette forløb.
Forløbet er dog et frivilligt tilbud til elever, der går på specialskoler/klasser eller M3-klasser.

Hvor?
Alle 8. klasser tildeles et forløb på enten på Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen, TEC - Technical
Education Copenhagen, SOSU H eller på NEXT - Uddannelse København.
Selve undervisningen foregår dels på erhvervsskolen og dels på jeres egen skole. Jeres skole
tilrettelægger og finansierer transporten til og fra erhvervsskolen.
Hvornår?
Undervisningsforløbene er to sammenhængende uger, hvoraf seks dage af undervisningen foregår
på erhvervsskolen og fire dage på jeres egen skole.
Særligt for forløbene på SOSU H er dog, at disse kun varer fem dage på SOSU H, hvorefter I i den
efterfølgende uge er hjemme på jeres egen skole, hvor I selv varetager undervisningen. Enkelt
forløb kan pga. helligdage, eksamensdage eller lign. være spredt over tre uger, men har ikke større
samlet længde end de øvrige forløb.
De dage hvor klassens undervisning foregår på erhvervsskolen, foregår der typisk undervisning fra
kl. 9.00 – 15.00. Undervisningen er rykket til senere på dagen, når der er forældrearrangementet på
erhvervsskolen, så forældrene har bedre mulighed for at deltage.
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Hvordan finder du ud af, hvornår din klasse skal af sted på forløb?
Hvert år i uge 17 modtager jeres skole en mail fra UU København med informationer og en samlet
oversigt over vejledningsaktiviteterne i udskolingen i det kommende skoleår. Aktiviteterne omfatter
introkurser, brobygning, praktik og forløbet ’8. klasse på erhvervsuddannelse’. Det fremgår af
mailen, hvilke uger jeres kommende ottendeklasser skal på forløbet ’8. klasse på
erhvervsuddannelse’.
I kan se, hvilke erhvervsskoler, I skal være på og hvornår ved at finde tilmeldingslisten på:
https://bedstsammen.kk.dk/indhold/8-klasse-pa-erhvervsuddannelse.
Listen hedder ’ Tilmeldingsliste – 8. klasse på EUD 2021-2022’.
Formålet med tildelingen af forløb er blandt andet at skabe plads til alle ottendeklasser i kommunen
inden for den begrænsede kapacitet erhvervsskolerne stiller til rådighed. Det er ikke muligt at give
alle skoler det samme forløb fra år til år. Forløbene er dog tilrettelagt, så elever fra alle skoler kan få
et fint udbytte af samtlige forløb for så vidt, at der indgår en tydelig forventningsafstemning om
elevgruppens sammensætning og behov ved det obligatoriske forberedelsesmøde mellem
lærerne fra folkeskolen og faglærerne fra erhvervsskolen.
Revideringsperiode 26/4 – 7/5 2021
I tilfælde af at det tildelte ’8. klasse på erhvervsuddannelse’-forløb falder sammen med fx. faste
emneuger, en allerede planlagt lejrskole mv., vil det være muligt at gøre opmærksom på dette. Vi vil
så kigge på om det er muligt at flytte forløbet.
Dette kan kun gøres i perioden d. 26/4 – 7/5 2021, og kun ved henvendelse til forloebeud@buf.kk.dk
Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for at vurdere, om ’8. klasse på
erhvervsuddannelse’-forløbet harmonerer med andre aktiviteter på jeres skole.
Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at flytte forløb, der falder sammen med den periode,
hvor der er valgfagseksamener i ottende klasse. I disse tilfælde kan skolen indgå en aftale om at flytte
de undervisningsdage på erhvervsskolen, der viser sig at falde sammen med eksamensdatoerne,
når disse kendes.
Endelig tildeling af forløb
Den erhvervsskole, som jeres kommende 8. klasser skal være i forløb hos, sender i juni måned en
velkomstmail til jeres skole.
Den endelige oversigt over ’8. klasse på erhvervsuddannelse’-forløb for alle skoler vil fra den 10/6
2021 kunne findes på: https://bedstsammen.kk.dk/indhold/8-klasse-pa-erhvervsuddannelse.
Listen hedder ’ Tilmeldingsliste – 8. klasse på EUD 2021-2022’.
Hvilke folkeskolelærere skal deltage i forløbet?
En eller to centrale lærere fra de kommende 8. klasse deltager i forløbet sammen med klassen. Det
er erfaringen fra forløbene, at den bedste synergi opnås, hvis det er den eller de samme lærere, der
er med hele vejen gennem forløbet fra forberedelsesmøde på erhvervsskolen og forberedelse af
eleverne hjemme på skolen. Det vil give jer viden om erhvervsskolernes miljø og
uddannelsesmuligheder samt en relation til faglærerne på erhvervsskolen. Desuden giver det jer
mulighed for at opleve eleverne i et andet miljø og en anden undervisningsform, som kan bruges til
refleksioner i Studievalgs-portfolioen til det videre arbejde i den proces, der skal gøre eleverne klar
til at vælge og begå sig på en ungdomsuddannelse.

2

Hvem underviser?
På erhvervsskolen er det faglærere fra erhvervsskolen, der underviser med aktiv deltagelse af lærere
fra folkeskolen. De dage under forløbet, hvor I er på jeres egen folkeskole, er det jer selv, der
underviser ud fra den ramme, som I udarbejder med input fra erhvervsskolen.
Undervisningsforløbet er udarbejdet af erhvervsskolelærere, der er blevet tilbudt sparring fra
læringskonsulenter i Fagligt Center ift. at beskrive det overordnede formål med undervisningen, og
hvad eleverne opnår forståelse for gennem forløbet.
Hvad sker der på forberedelsesmødet?
I juni måned modtager jeres skole en velkomstmail fra den eller de erhvervsskoler, I skal have forløb
på i det kommende skoleår. Mailen indeholder information om forberedelsesmødet, der finder sted
på erhvervsskolen typisk et par uger inden forløbet starter.
Forberedelsesmødet indeholder:
• Orientering om undervisningen på erhvervsskolen
• Drøftelse af den del af undervisningen, som I varetager hjemme på egen skole under
forløbet (i anden uge, hvis skolen er på SOSU H).
• Roller fordeles og forventninger afstemmes mellem jer og erhvervsskolelærerne, herunder
særlige forhold vedr. elevgruppens sammensætning og behov.
• Der gives en rundvisning, hvor I som lærere kan få et indtryk af undervisningsmiljøet på
stedet.
• Praktiske aftaler indgås herunder mødetider og tidspunkter for forældrearrangement.
De bedste forløb er desuden oftest dem, hvor eleverne også har modtaget undervisning på egen
skole, der varmer op til, at de snart skal deltage i et ’Ottende klasse på erhvervsuddannelse’-forløb.
Hvad med klasselister og elevernes cpr-numre?
Erhvervsskolen må ikke få udleveret elevernes cpr-numre, da cpr-numre i overensstemmelse med
reglerne i persondatalovgivningen kun udleveres, når det er absolut nødvendigt. Erhvervsskolen er
informeret om dette. De kan i forbindelse med forberedelsesmødet bede om en klasseliste med
elevernes navne for at kende antallet af elever af hensyn til deres planlægning af undervisningen.
Hvem kan du spørge?
Hvis ovenstående giver dig anledning til spørgsmål,
forloebeud@buf.kk.dk Vi vil besvare din mail hurtigst muligt.
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