
Silkeborg Efterskole, 2017 

Vejledning på Silkeborg Efterskole 
 
I løbet af året på Silkeborg Efterskole har vi en del aktiviteter i forbindelse med vejledning i forhold til valg af 
uddannelse for fremtiden. Hensigten med dette brev er at informere om aktiviteter, deadlines og indhold. 
 
Dato/periode Aktivitet 

 
20.september Frist for valg af brobygning. Vi præsenterer eleverne for deres valg og hjælper med det 

praktiske. 
 
Oktober/november Mulighed for individuelle samtaler med vejledere 

 
Uge 45/46 Brobygningsforløb. Eleverne skal ifølge lovgivningen i brobygning. Når de ikke er i 

brobygning laver Silkeborg Efterskole projekt med dem. 
 
November Uddannelsesplan påbegyndes på klassen. Eleverne skal selv lave den færdig inden 

forældresamtalerne den 20. januar. Dialog mellem elever og forældre om 
uddannelsesplanen er stærkt tilrådeligt. 

 
23. oktober Problemformulering til obligatorisk selvvalgt opgave påbegyndes. Herefter skal 

eleven skabe kontakter og finde materialer til opgaven. 
 
Uge 45/46 OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), hvor de unge skal arbejde projektorienteret med 

et emne, som ligger i forlængelse af deres egen uddannelsesplan. 
 
Januar Jobcafé, hvor forældre fortæller om deres arbejdsliv 
 
20. januar Forældredag med mulighed for en samtale med vejlederen, inden 

ansøgningsskemaerne til ungdomsuddannelserne skal udfyldes elektronisk. Vi kan 
desværre ikke nå alle samtaler denne dag og prioriterer familier med lang rejsetid. 

 
2. februar Kl. 15-17. Forældre har mulighed for en vejledningssamtale ved personligt møde, 

Skype/Google eller telefon. Aftal tid via skolens kontor. 
 
4. februar Kl. 13-15. Forældre har mulighed for en vejledningssamtale ved personligt møde, 

Skype/Google eller telefon. Aftal tid via skolens kontor 
 
Februar Uddannelsescafé, hvor tidligere elever fortæller om deres ungdomsuddannelser 
  
1.marts Deadline for den elektroniske ansøgning til ungdomsuddannelserne via Optagelse.dk 

 
Erhvervspraktik er, på grund af brobygning, ikke længere en del af årsplanen for vejledningen. Der kan dog                 
laves aftaler i særlige tilfælde. Vejlederne og skolen har pligt til at indstille elever til optagelsesprøve, hvis vi                  
er i tvivl om elevens egnethed. Vores vurdering beror på en kombination af elevens karakterer og personlige                 
kompetencer. 

 
Med venlig hilsen 

Mads (9.klasse), Brian (Hold 10.1), Esben (Hold 10.2) og Izabela (Hold 10.3) 


