Uddannelsesparathedsvurdering for
erhvervsuddannelser på Mercantec

I 8. klasse starter en vurderingsproces om hvorvidt eleven har de nødvendige faglige, sociale
og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
(uddannelsesparathed).
Fagligt: Elever der har opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal
gives i 8. klasse opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. I 9. og 10.
klasse skal elever, der ønsker en erhvervsuddannelse have mindst 2,0 i gennemsnit i
standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik for at være uddannelsesparat.
Personlige forudsætninger: Her foretages der på alle klassetrin helhedsvurdering, hvori der
indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:
1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.
2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
Sociale forudsætninger: Her foretages der på alle klassetrin helhedsvurdering, hvori der
indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder:
1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles
aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv .

Uddannelsesparathedsvurderingen skal være gennemført den 15. januar i hhv. 8. 9.
og evt. 10. klasse. Uddannelsesparathedsvurderingen foretages i forhold til enten en
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Vurderer ungdommens uddannelsesvejledning, at eleven ikke er uddannelsesparat,
kan eleven og forældremyndighedens indehaver forlange at uddannelsesinstitutionen
foretager en ny vurdering.
Revurderingen finder sted i forbindelse med optagelsesprøverne til
erhvervsuddannelserne. Disse ligger i umiddelbar forlængelse af folkeskolens
afsluttende prøver. Senest den 8. juli skal ansøgere, som har gennemført en
optagelsesprøve eller en revurdering til erhvervsuddannelserne have skriftlig svar på,
om de er optaget.

