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Til Forstandere og vejledere på produktionsskolerne i Aarhus 
og omegn. 

Hvis I har unge, som vil søge en ungdomsuddannelse med start 1. 
august 2019 er sidste rettidige ansøgningsfrist 1. marts.  

Hvis den unge er under 18 år, skal uddannelsesplanen udarbejdes / 
justeres i samarbejde med UU.  I samarbejde med produktionsskoler-
ne i Aarhus har vi aftalt, at det sker på følgende måde: 

1. Produktionsskole-vejleder kontakter UU-sekretær (Alice Jans-
son, mobil 5157 5698, mail: uu-aarhus@msb.aarhus.dk). Pro-
duktionsskole-vejleder oplyser cpr-nummer eller cpr-numre på 
den eller de elever, der skal laves uddannelsesplan med.  

2. UU-sekretær tildeler uddannelsesplan for de 15-17 årige, så 
eleven kan logge på sin uddannelsesplan på ung.unoung.dk
med NemID.  

3. Produktionsskole-vejleder udfylder uddannelsesplanen i samar-
bejde med eleven. Når denne er udfyldt, sender produktions-
skolevejleder en mail til elevens UU-vejleder med besked her-
om. Produktionsskole-vejleder kan i mailen anføre forslag til 
'vejlederkommentar' mhp., at UU-vejleder støtter sig til denne 
(evt. med særlige ønsker om mentorstøtte, IT-rygsæk m.m.). 

4. UU-vejleder udfylder 'vejlederkommentar' og giver efterfølgen-
de besked til produktionsskole-vejleder om, at planen kan up-
loades fra ung.unoung.dk. 

5. Produktionsskole-vejleder hjælper den unge med log-in på Op-
tagelse.dk via den unges NemID. Sammen med den unge ud-
fyldes ansøgningen, og der uploades karakterer, uddannelses-
plan m.m. 

6. Endelig afsendelse af ansøgningen kan kun ske via forældrenes 
NemID. 

7. Den unge kan også fortsat søge uden NemID, men det er mere 
besværligt. - Følg vejledningen på optagelse.dk 

8. Når uddannelsesplanen har forældreunderskrift, sender produkti-
onsskolevejleder uddannelsesplan med forældreunderskrift + 
optagelsespapirer med forældreunderskrift + relevante prøve-
beviser afsted til den uddannelsesinstitution, som er angivet 
som 1. prioritet på .  optagelse.dk

Der skal ikke udarbejdes uddannelsesplan for unge over 18 år. 
Hvis der er behov for hjælp / spørgsmål undervejs i processen, kan 
der altid rettes henvendelse til UU vejlederen eller til UU Aarhus 
Samsø på tlf. 8940 5975 

Aarhus d. 4. februar 2019 
Anders Skov 
Afdelingsleder i UU Aarhus Samsø
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Til Forstandere og vejledere på produktionsskolerne i Aarhus 
og omegn. 
Hvis I har unge, som vil søge en ungdomsuddannelse med start 1. 
august 2019 er sidste rettidige ansøgningsfrist 1. marts.  
Hvis den unge er under 18 år, skal uddannelsesplanen udarbejdes / 
justeres i samarbejde med UU.  I samarbejde med produktionsskoler-
ne i Aarhus har vi aftalt, at det sker på følgende måde: 
1.
Produktionsskole-vejleder kontakter UU-sekretær (Alice Jans-
son, mobil 5157 5698, mail: uu-aarhus@msb.aarhus.dk). Pro-
duktionsskole-vejleder oplyser cpr-nummer eller cpr-numre på 
den eller de elever, der skal laves uddannelsesplan med.  
2.
UU-sekretær tildeler uddannelsesplan for de 15-17 årige, så 
eleven kan logge på sin uddannelsesplan på
ung.unoung.dk
med NemID.  
3.
Produktionsskole-vejleder udfylder uddannelsesplanen i samar-
bejde med eleven. Når denne er udfyldt, sender produktions-
skolevejleder en mail til elevens UU-vejleder med besked her-
om. Produktionsskole-vejleder kan i mailen anføre forslag til 
'vejlederkommentar' mhp., at UU-vejleder støtter sig til denne 
(evt. med særlige ønsker om mentorstøtte, IT-rygsæk m.m.). 
4.
UU-vejleder udfylder 'vejlederkommentar' og giver efterfølgen-
de besked til produktionsskole-vejleder om, at planen kan up-
loades fra ung.unoung.dk. 
5.
Produktionsskole-vejleder hjælper den unge med log-in på Op-
tagelse.dk via den unges NemID. Sammen med den unge ud-
fyldes ansøgningen, og der uploades karakterer, uddannelses-
plan m.m. 
6.
Endelig afsendelse af ansøgningen kan kun ske via forældrenes 
NemID. 
7.
Den unge kan også fortsat søge uden NemID, men det er mere 
besværligt. - Følg vejledningen på optagelse.dk 
8.
Når uddannelsesplanen har forældreunderskrift, sender produkti-
onsskolevejleder uddannelsesplan med forældreunderskrift + 
optagelsespapirer med forældreunderskrift + relevante prøve-
beviser afsted til den uddannelsesinstitution, som er angivet 
som 1. prioritet på 
.  
optagelse.dk
Der skal ikke udarbejdes uddannelsesplan for unge over 18 år. 
Hvis der er behov for hjælp / spørgsmål undervejs i processen, kan 
der altid rettes henvendelse til UU vejlederen eller til UU Aarhus 
Samsø på tlf. 8940 5975 
Aarhus d. 4. februar 2019 
Anders Skov 
Afdelingsleder i UU Aarhus Samsø

