UDDANNELSESVALG
Hvis I ønsker at tale om mulige uddannelsvalg, er der hjælp at hente ved
at bruge nogle af værktøjerne på siden ’Uddannelsesguiden’, som du
finder på www.ug.dk.
JOBKOMPASSET
Jobkompasset er et værktøj, der kan hjælpe elever i grundskolen og
gymnasiet med at vælge fremtidigt job og uddannelse.
Jobkompasset giver mulighed for at søge blandt  forskellige jobtyper ud
fra interesser. Kompasset kan hjælpe med at få overblik over jobmarkedet og inspiration til en større variation i valget af job og uddannelser.
På kompasset findes 20 interesseområder. Ved at pege på et interesseområde åbnes et billede af alle de job, der kan tale til den unges forestillinger. Herefter er det muligt at få et billede af, hvilke uddannelser der
kan føre til frem til jobbet.
• Gå ind på Uddannelsesguiden via www.ug.dk
• Klik jer ind på Jobkompasset og søg efter områder og stillinger, som
den unge kunne have lyst til at arbejde med
o Vælg et område, der interesserer dig og se, hvilke job der findes
o Måske har du en ide om, hvad du vil være?
o Måske er der job, der ligner, og som du ikke kender?
o Hvorfor kunne lige netop den vej være interessant at gå?
• Læs mere om jobbet og mulige uddannelser, der kan lede til jobbet

UDDANNELSESVÆLGEREN
• Tag også et kig på Uddannelsesvælgeren
• Undersøg, hvilken uddannelse du skal tage for at gå i den retning, du
ønsker. Drøft fx:
o Hvad skal der til for, at dit uddannelsesønske bliver opfyldt?
o Hvor lang tid tager uddannelsen?
o Har du lyst til at lægge den tid i uddannelsen, som den kræver?

UDDANNELSESSYSTEMET
Du kan også få et samlet overblik over uddannelser og adgangsveje fra grundskolen til universitetsnivau ved at klikke her.
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