
Vejledning om ungdomsuddannelse 

Hørby Efterskole har en vejleder Mette Ravnholt, som snakker med dig om uddannelsesvalg og -
vejledning, udfærdigelse af afrapporteringsskema, den koordinerede tilmelding til 
ungdomsuddannelserne, eventuelle praktikforløb m.m.  
 
Vejledningen på Hørby Efterskole hjælper dig med at træffe de rigtige valg. Vejledningen foregår både 
som fælles vejledning og individuelle samtaler med dig. 
 
Det er vigtigt, at du i dette skoleår arbejder fokuseret på at blive uddannelsesparat - både fagligt, 
personligt og socialt. De standpunktskarakterer, du får, er vigtige, ligesom de sidste 
standpunktskarakterer og prøvekarakterer er afgørende for, om du kan blive optaget på den 
ungdomsuddannelse, du drømmer om.  
 
Sammen med dine forældre og vejlederen udarbejder/videreudvikler du en personlig uddannelsesplan. 
Her skal der stå, hvilke mål du har for uddannelse efter efterskolen, og hvilke elementer der skal indgå, 
for at du kan nå disse mål. 
 
I løbet af januar holder vi en uddannelsesaften, hvor du og dine forældre kan høre mere om de enkelte 
uddannelser. På uddannelsesaftenen kan I møde de nordjyske ungdomsuddannelser bl.a. 
Erhvervsuddannelserne, SOSU, HHX, HTX og STX m.m.  
 
 

 

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) i samarbejde med 
virksomheder og erhvervsuddannelser 
 
Innovations Brobygnings Opgaven (IBO) er en nytænkning af Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) i 
10. klasse, der skaber en rød tråd mellem undervisningen i 10. klasse, erhvervslivet og 
ungdomsuddannelserne. 
 
Hvis du går i 10. klasse på Hørby Efterskole, skal du sammen med nogle af dine kammerater udvikle 
ideer, der kan løse udfordringer for virksomheder, som I besøger eller arbejder sammen med. I får 
sparring af ungdomsuddannelserne til at udvikle jeres ideer. På denne måde lærer du både noget om, 
hvilke ungdomsuddannelser der findes, og hvilke muligheder du har for at få arbejde i virksomheder, når 
du er voksen. IBO kobler dermed innovation, samarbejder med virksomheder og uddannelsesvejledning 
sammen.  
 
Innovations-Brobygnings-Opgaven bygger på nyere undervisningsmetoder, som fremmer motivation og 
ejerskab, og dermed kan opgaven få betydning for din videre uddannelse og vej ind i arbejdslivet.  
 
 
Du kan læse mere om IBO i linket her: https://ibo-modellen.dk/ 
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