BILLEDE

Tilmelding
til

10. klasse
UngdomsCenter Vejle
2018/2019

Indskrivningen foregår i www.optagelse.dk
dette hæfte udfyldes og sendes til UCV

Torsdag den 1. marts 2018

Navn: ________________________________________________________
Nuværende skole: _________________________________________________

10. klasse – UngdomsCenter Vejle
Nyboesgade 35
7100 Vejle / tlf. 76 814 700

email@ungdomscentervejle.dk
www.ungdomscentervejle.dk

Personoplysninger
Elevnavn:
Cprnr.:
Adresse:
Postnummer:
Hjemmets tlf.:

By:

Kommune:
Dit mobilnr.:

Nuværende skole:
Forældreoplysninger:
Far:
Mobilnr.:
Mor:
Mobilnr.:
Anden kontaktperson:
Mobilnr.:

Modersmål:
Oprindelsesland:
Dansk i hjemmet:
Ja:
Nej:
Ønske om tolk til samtaler/møder - sprog:

TilbudsfagJeg ønsker følgende fag:
Sæt kryds
Tysk
Fysik
Hjemmeside
I løbet af året tager vi en del billeder i forbindelse med aktiviteterne som i nogle
tilfælde lægges ud på hjemmesiden, hvilket dog kræver personlig tilladelse:
Ja
Nej
Jeg giver tilladelse til at lægge mit billede på hjemmesiden

10. klasse på UngdomscenterVejle
Det vigtigste for mig at arbejde med i 10. klasse er:
(sæt kryds)

Meget vigtigt

Vigtigt

Lidt vigtigt

Ikke vigtigt

Faglig udvikling
Personlig udvikling
Afklaring omkring valg af uddannelse
Fordybelse i temaprojekt/linjefag
Jeg overvejer at søge følgende ungdomsuddannelse efter 10. klasse (sæt gerne
flere krydser):
STX - alm.
gymnasium

HF

HHX

HTX

EUD
HG

EUD
Tek. skole

Landbrugsskole

Social- og
sundhedsskole

Andet: __________________________________________________________

Vilkår for praktikforløb
Praktikforløb er et frivilligt tilbud fra erhvervslivet til skolerne om, at
arbejdsgiverne vil åbne deres virksomheder for skoleelever.
For at undgå misforståelser i forbindelse med praktikaftaler og for at eleven kan
være dækket af forsikringen skal følgende regler overholdes:
 der laves en skriftlig praktikaftale
 praktikken omfatter den normale arbejdstid på praktikstedet (så man kan
nødvendigvis ikke passe sit normale fritidsjob)
 der udbetales ikke løn
 der er mødepligt

Særlige forhold
Er der særlige forhold i dit skoleforløb som vi skal være opmærksomme på:
Sæt kryds
Kontakt med PPR f.eks. brug for IT-støttet undervisning, læse/stavning

Uddyb:
Kontakt med Familieafdeling
Uddyb:
Helbredsmæssige forhold
Uddyb:

Dato ________________ 2018
__________________________
Elevens underskrift

____________________________
Forældre/værges underskrift

Valg af vejledningsaktiviteter
Alle elever som tager 10. klasse på Ungdomscenter Vejle er væk fra skolen i mindst 2
uger i forskellige uddannelsesafklarende forløb. Hvis der er behov for flere uger er
det også muligt.
Du vil i starten af skoleåret få mulighed for at ønske hvilke brobygningsforløb, du vil
prioritere eller har brug for.
Du skal også i løbet af efteråret finde et praktiksted. Det vil ske i samarbejde med
din kontaktlærer eller UU-vejleder.
Har du brug for yderligere hjælp/vejledning, inden du starter hos os, kan du kontakte
din UU-vejleder på din skole.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
UU – Vejle
Boulevarden 48
7100 Vejle
Telefon: 76 814 740
uuv@vejle.dk
www.uuv.vejle.dk

