
MIN VEJ
- et vejledningsforløb

MIN VEJ til uddannelse er et vejledningsforløb for unge mellem 15 og 18 år, der er
uddannelsespligtige, og som er uafklarede i forhold til valg af uddannelse.



ET TILBUD TIL DIG
MIN VEJ er et samarbejde mellem
Netværksskolen og Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) og
ligger i Lisbjerg, Randersvej 302,
8200 Aarhus N

MÅLET MED FORLØBET
MIN VEJ forbereder dig på at
begynde:

Ungdomsuddannelse
Afklarende / opkvalificerende
forløb, der gør dig i stand til at
vælge, påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse. Disse
forløb omfatter bl.a. EGU, 10.
klasse, produktionsskole, praktik-
forløb eller arbejde.

INDHOLD
Forløbet MIN VEJ tager afsæt i din
situation og dine forudsætninger. Vi
lægger stor vægt på kommunikation
og en anerkendende tilgang med det
mål, at vi arbejder med dit selvværd,
selverkendelse og forståelse af egne
ressourcer og barrierer.

I vejledningen inddrager vi regel-
mæssigt gæsteundervisere, herun-
der mentorer, undervisere fra ung-
domsuddannelser, rollemodeller og
repræsentanter fra erhvervslivet.

______________________________

”På MIN VEJ er der tid til fordybelse
og plads til at udvikle sig”.

”MIN VEJ´s størrelse er perfekt til, at
du bliver en del af et fællesskab, som
rummer alle. Samtidig er der plads
til, at du kan være dig selv og udvikle
dig i den retning, du ønsker det – din
vej”
______________________________

MIN VEJ tilbyder dig:

Individuel og gruppebase-
ret vejledning
Tæt forældresamarbejde:
Statusmøde og løbende
evaluering med forældre
og netværk
Udarbejdelse af uddannel-
sesplan med konkrete mål
og delmål, der skaber sam-
hørighed mellem kompe-
tencer (personlige, faglige
og sociale) og drømme
Støtte til at skabe et rea-
listisk selvbillede og ud-
vikling af de nævnte kom-
petencer
Hjælp til at få struktur på
hverdagen – et fast holde-
punkt i hverdagen
Samarbejde med erhvervs-
uddannelser, VUC, produk-
tionsskole, EGU, erhvervs-
livet og andre afklarings-
steder
Efterværn: Tæt kontakt og
støtte i forbindelse med
udslusning



VISITATION
Visitationen foregår gennem din
vejleder fra Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning (UU). Find din
vejleder på UU-aarhus.dk

Udfyldt ansøgningsskema og uddan-
nelsesplan sendes til Lone Grosen
på logro@aarhus.dk af UU-vejleder.

Efter modtagelse af ansøgningsske-
maet indkaldes du, dine forældre og
evt. andre i netværket samt UU-vej-
leder med henblik på optagelse på
MIN VEJ.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
For yderligere oplysninger kontakt
Jens Erik Stryhn på tlf. 5157 6445.

Bustransport til og fra MIN VEJ
samt transport til praktikker får du
betalt.

Vi spiser morgenmad og frokost
sammen de dage, hvor der ikke er
praktik.

Vi arbejder bl.a. med:

Faglig undervisning orienteret mod ungdomsuddannelse, herunder
introduktion til undervisningsmateriale fra erhvervsskoler og
erhvervskurser
Orientering om uddannelsessystemet
Arbejdsmarkedets sammensætning samt krav og forventninger på
arbejdsmarkedet
Gruppebaseret eller individuel feedback på faglige, personlige og
erhvervsmæssige erfaringer og udfordringer
Brobygning og besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder
Individuelt tilrettelagte, eksterne praktikforløb
Indsigt i aktuelle samfundsforhold, herunder pligter og rettigheder
Øvelser i at forstå sig selv i sociale sammenhænge med kamme-
rater, på arbejdspladsen, i konfliktsituationer m.v.
Boligsøgning, privatøkonomi, budgetlægning, mv.
Motion, kost og mentalt velvære



MBU - Netværksskolen
Randersvej 302
8200 Aarhus N
Tlf. 23 74 06 80

logro@aarhus.dk


