
Vejledning på Tølløse Slots Efterskole 

Fremtidsplaner og valg af fremtidig uddannelse er først og fremmest en samtale, som skal 
tages hjemme mellem de unge og deres forældre.  
På Tølløse Slot er vi også altid parate med vejledning og rådgivning. 
Vi er to vejledere, som i løbet af efterskoleåret vejleder de unge mennesker i et 
samarbejde med faglærere, kontaktlærere og forældre. 
Som vejledere gør vi vores yderste for at klæde de unge mennesker på til at træffe et 
kvalificeret valg. 
 

Efterskolens vejledere er: 
Martin Sig Andersen ma@slottet.dk  
Anna Holm Nielsen ahn@slottet.dk 

 

Formål med vejledningen 

• at give den unge viden om overgangen til ungdomsuddannelserne og hvilke krav, 
der stilles. 

• at den unge får et godt og bredt kendskab til uddannelsesmuligheder efter 10.kl., så 
der kan træffes et kvalificeret valg ud fra egne forudsætninger. 

 

Årsplan for vejledning 2022/2023 

 

August/september 

Fælles information til elever om årsplanen for vejledning 

 

September 

Samtale med alle elever i grupper.  
Valg af brobygning. 
24.9.2022 Forældredag - kontaktlærer holder samtale med elever og forældre - om bl.a. 
trivsel og fremtidsplaner 
26.9.2022 Vejlederdag - uddannelsessystemet præsenteres, besøg fra 
ungdomsuddannelserne, tidligere elever fortæller om overgangen fra efterskole til 
ungdomsuddannelse. 
 

Oktober 

Vejledersamtaler i grupper 
 

November 

Brobygning - eleverne er i brobygning på ungdomsuddannelserne (Uge 47, 2022) 
OSO - Obligatorisk Selvvalgt Opgave 

Eleverne begynder at udfylde deres studievalgsportfolio 

 

Hvis man vil ud at besøge nogle ungdomsuddannelser, er det en god idé at holde øje med 
åbent hus arrangementer i den kommende tid. 
 

 

mailto:ma@slottet.dk
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https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/uddannelsesvejledning/brobygning_oso_praktik/brobygning_9_10_klasse


December 

1.uddannelsesparathedsvurdering 

Elever og forældre får skriftligt besked, hvis der er udfordringer ift parathed. 
Elever informeres om tilmeldingsprocedure på optagelse.dk 

Forældre informeres på skolens Intranet “Viggo” om tilmeldingsprocedure på optagelse.dk 

 

Januar 

Vejledersamtale med alle elever. 
 

Februar 

Senest 1.marts har elever og forældre udfyldt ansøgning på optagelse.dk og vedhæftet 
studievalgsportfolie. Ansøgningen skal underskrives af forældre. En ansøgning, som ikke 
afsendes rettidigt gør, at eleven mister sit retskrav til optagelse på den søgte uddannelse. 
 

Maj 
Evaluering af årets vejledning 

 

Juni 
2.uddannelsesparathedsvurdering i starten af juni 
 

Nyttige links: 
Uddannelsesguiden. Søg viden om uddannelsessystemet 
https://www.ug.dk/  
 

Ansøgning til ungdomsuddannelserne 

https://www.optagelse.dk/  
 

Her kan du måske finde den uddannelsesplan/studievalgsportfolio, som du har arbejdet 
med i 9.kl.: 
https://ung.unoung.dk/login/new.html  
 

Se alle gymnasier og erhvervsskoler i Danmark: 
https://elevpraktik.dk/ungdomsuddannelser  
 

Gode råd ift at søge STX, HF i Hovedstadsområdet 
https://www.regionh.dk/uddannelse/ungdoms-
%20og%20voksenuddannelser/Elevfordeling-til-STX-og-HF/Sider/default.aspx  
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