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Forældre frygter forkert uddannelsesvalg
Den individuelle uddannelsesvejledning er nu overladt til mor og far for otte ud af ti elever.
Mang e forældre fryg ter, at deres barn vælg er den forkerte ung domsuddannelse.
kilder eller cas es , s å kontakt redaktør Maj Carboni
på mc@s kole-foraeldre.dk eller 28 93 36 80.

I dis s e dage er det ved at blive afgjort, hvilke
elever, der rundt om i landets 8.- og 9. klas s er
vurderes parate til at tage en
ungdoms uddannels e. For deres fremtid får
forældrene nu en s tørre rolle at s pille. Individuelle
s amtaler med en uddannels es vejleder er nemlig
s paret væk for otte ud af ti eleverne s om et led i
den nye vejlednings reform.

Er du interes s eret i en kommentar fra Skole og
Forældres formand, s å kontakt Mette With
Hagens en på mwh@s kole-foraeldre.dk eller telefon
31 71 63 78.
-

Fø l e r s i g i k k e k l æ d t p å Magas inet Skolebørn
har i s eptember 2014 s purgt 833 forældre til børn i
folkes kolens ælds te klas s er, hvordan de har det
med deres ny opgave. 76 procent vil s ådan s et
gerne både inddrages i deres børns
uddannels es valg og påtage s ig ans varet, men
føler s ig ikke klædt på til det. Samme antal frygter,
at deres børn vil træffe det ”forkerte” valg uden
pers onlig vejledning fra en profes s ionel
uddannels es vejleder. Det er bekymrende, mener
formand i Skole og Forældre, Mette With Hagens en.

Om magas inet Skolebørn
Det trykte magas in s endes pr. pos t til
s kolebes tyrels es medlemmer på Skole og
Forældres medlems s koler.
Skolebørn udkommer ogs å i en online-vers ion,
s om er tilgængelig for alle forældre på Skole og
Forældres medlems s koler gennem forældreintra.
Skolebørns online-arkiv findes her

- Vi forældre vil være lige s å us ikre s om vores børn,
og derfor i højere grad gå efter de kendte
ungdoms uddannels er for at være på den s ikre
s ide. Ris ikoen er, at det ikke nødvendigvis er den
rette uddannels e for vores børn, s iger hun.
Bekymringen deles af både UU-vejlederne,
Danmarks Lærerforening og Dans ke Skoleelever.
Fl e r e v i l v æ l g e g y m n a s i e t Der er s tor
s ands ynlighed for, at ændringerne vil betyde, at
flere unge - s tik imod Regeringens planer - vælger
gymnas iet, fordi det s es s om det s ikres te valg,
påpeger flere unders øgels er. Skolebørns
unders øgels e vis er, at ud af de forældre, der s elv
har gået i alment gymnas ium, regner kun fem
procent med at vejlede deres børn til at tage en
erhvervs uddannels e.
Læs hele artiklen her

Er du interes s eret i flere tal fra unders øgels en,
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