ELEVENS UDDANNELSESBOG OG
PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN
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Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at
eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal
fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og
praktikvejleder.
Uddannelsesbogen er elevens egen og eleven har pligt til
at vedligeholde uddannelsesbogen og skolen har pligt til at
følge op herpå og evt. bistå eleven hermed. Eleven skal
orientere praktikstedet om uddannelsesbogens indhold.
Uddannelsesbogen må ikke indeholde oplysninger om
fravær eller oplysninger om sociale forhold eller andre
følsomme personlige oplysninger om eleven.
Den personlige uddannelsesplan udarbejdes sammen med
eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet. Formålet
med uddannelsesplanen er, at uddannelsesforløbet
påbegyndes på det rette indgangsniveau uden dobbelt
uddannelse og at elevens eventuelle behov for
supplerende undervisning bliver vurderet.
BEK nr. 1518 af 13/12/2007
ELEVENS UDDANNELSESBOG
Skolens uddannelsesbog har to niveauer. Der er en
elektronisk del, hvor du på skolens hjemmeside kan finde
informationer om hele uddannelsens opbygning og det
lovgrundlag, den bygger på. Dernæst kommer ”Min
personlige uddannelsesbog”, som du får udleveret, når du
starter på uddannelsen.
”Min personlige uddannelsesbog” indeholder:
•
din personlige uddannelsesplan
•
kopi af uddannelsesaftalen og andre relevante
beviser
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•
•
•
•
•

fagmål, praktikmål og personlige kompetencemål
samtaleark i forbindelse med kontaktlærersamtaler
skolevejledninger
praktikerklæringer
ordensregler

Uddannelsesbogen er din egen og følger dig gennem hele
dit uddannelsesforløb. Du har pligt til at vedligeholde
uddannelsesbogen og skolen har pligt til at følge op herpå
og evt. bistå dig hermed. Uddannelsesbogen følger dig
gennem hele dit uddannelsesforløb.
Idet uddannelsesbogen skal sikre, at du har overblik over
hele dit uddannelsesforløb, og fungerer som et
samarbejdsredskab mellem elev, lærer,
uddannelsesvejleder og praktikvejleder, så skal du
medbringe uddannelsesbogen, når du har samtaler med
disse.
Alle, der samarbejder med dig omkring din uddannelse,
har således adgang til uddannelsesbogen.
Når du starter på de forskellige perioder i uddannelsen, vil
planlægning af perioden tage udgangspunkt i målene for
perioden, din uddannelsesplan og hvorledes du har klaret
de tidligere forløb. Dette gøres for at skabe sammenhæng
i forløbene og for at planlægge forløbet, så det passer til
dine læringsforudsætninger.
Du har pligt til at orientere praktikstedet om
uddannelsesbogens indhold.
Uddannelsesbogen må ikke indeholde oplysninger om
fravær eller oplysninger om sociale forhold eller andre
følsomme personlige oplysninger.
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ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN
Formålet med uddannelsesplanen er, at
uddannelsesforløbet påbegyndes på det rette
indgangsniveau uden dobbelt uddannelse og at dine
eventuelle behov for supplerende undervisning bliver
vurderet.
Den personlige uddannelsesplan indeholder bl.a.:
•
Valg af uddannelse
•
dit formål med uddannelsen
•
faglige kompetencer
•
erhvervskompetencer
•
valg af specialefag og supplerende undervisning
•
valg af grundfagsniveau
•
oplysninger om evt. særligt forløb
Din personlige uddannelsesplan laves sammen med dig i
forbindelse med optagelse på uddannelsen.
Når du er optaget på uddannelsen, får du tilsendt din
personlige uddannelsesplan, som du skal medbringe, når
du starter på uddannelsen. Uddannelsesplanen sættes
herefter ind i ”Min personlige uddannelsesbog”, som du
får udleveret på skolen.
I de første uger på uddannelsen påbegynder du i
samarbejde med din kontaktlærer og uddannelsesvejleder
arbejdet med at gøre din uddannelsesplan færdig.
Din personlige uddannelsesplan vil løbende blive justeret,
således at den understøtter dine aktuelle læringsbehov.
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