UU Vest inviterer til temaaften for forældre
Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19-21 på Egedal Gymnasium
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21 på Knord
Godt på vej efter 9./10. klasse
Uanset hvad dit barn skal efter grundskolen – om det er 10. klasse, gymnasiet,
erhvervsuddannelse eller noget helt fjerde – så er dette en aften, hvor du kan få viden om,
hvordan dit barn får den bedste start på sin nye hverdag og undgår faldgruber.
Denne aften har vi fokus på ungdomsuddannelserne, ansøgningsprocessen, samt fastholdelse,
gennemførelse og trivsel gennem uddannelsesforløbet.
Vi har inviteret fem oplægsholdere, og du/I har mulighed for at tilmelde jer 1-3 af disse
oplæg:






Instruktion i hvordan du og dit barn udfylder i Optagelse.dk
om Statens obligatoriske tilmeldingsportal til ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole
m.v.
Fastholdelse og gennemførelse af en gymnasial såvel som erhvervsuddannelse
om at minimere risikoen for frafald på ungdomsuddannelserne; hvad bliver der gjort fra
ungdomsuddannelserne og hvad man som forældre kan gøre
Mediernes betydning for unges læring og sociale relationer – på godt og ondt
om at ”være på” 24/7, sociale medier, men også potentiale af mediers brug ifm.
undervisning og læring
Faldgruber i overgangen til det nye ungdomsmiljø,
om SSP (Skole, Socialvæsen og Politi) & Rusmiddelteamet med gode råd og tips om
hvordan du støtter dit barn bedst muligt
Fritidsjob og studieliv
Jobpatruljen om balancen mellem fritidsjob og studie og hvordan et job kan bygge bro til
arbejdsmarkedet

Endvidere kan du/I på aftenen møde PFFU (Frederikssund Produktionsskole) og HF IN (et HFtilbud på særlige vilkår).
Tilmelding via e-Boks.
Der er sendt en invitation til din e-Boks, med et link til tilmeldingen. Log ind på e-Boks og
tilmeld dig senest 12. december 2017
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Uddannelsesvejlederne i UU Vest

Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund, tlf. 24 69 37 00, uuvest@uuvest.dk

