
 

 Frydensbjergvej 23-25 · 9550 Mariager · Tlf.: 9854 2444 · kontor@frydensberg.dk · www.frydensberg.dk 

Vejledning på Frydensberg 
 
På Frydensberg Efterskole samarbejder vi med UU-centrene i elevernes hjemkommune, 
men vi beslutter selv hvordan vejledningen skal prioriteres og tilrettelægges. Vi har en 
helt unik mulighed for at gøre vejledningsrummet en større del af elevernes hverdag 
igennem både undervisningen, aktiviteter og samtaler. Vores ønske er at møde eleverne 
hvor de er og der ud fra hjælpe og guide dem til at træffe valget for deres fremtid. Vi 
har et par klare tiltag, som allerede fra begyndelsen af året er fastlagte. 

Job & Uddannelse 
På 9. og 10. årgang er faget Job & Uddannelse på skemaet. Det er 1 lektion hver uge, 
hvor der er fokus på karrierelæring og vejledning. Her bliver der anvendt forskellige 
former for vejledning, både individuel-, gruppe- og kollektivvejledning. 

Brobygning 
Alle elever i 10. klasse skal i brobygning på ungdomsuddannelserne. Det foregår over 5 
hverdage og på 2 forskellige uddannelser. Som efterskole er vi tilknyttet brobygning i 
Hobro og eleverne bor stadig på efterskolen disse dage. 
På 8. årgang skal eleverne på introkurser til ungdomsuddannelserne. Det foregår meget 
ligesom brobygningen på 10. årgang, men med et andet skema fra 
uddannelsesinstitutionerne. 
Brobygning bliver også et tilbud for de elever på 9. årgang som enten ikke er 
uddannelsesparate eller er uafklaret om, hvad de skal de kommende år.  

OSO 
I 10. klasse skal der også arbejdes med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO). Det 
er en uge hvor eleverne undersøger et erhverv eller en uddannelse. Her arbejdes der 
enten individuelt eller i mindre af grupper på tværs af klasserne. Eleverne skal udarbejde 
en lille rapport, et produkt og en fremlæggelse. I slutningen af ugen afholdes der messe, 
hvor eleverne skal fremlægge for både lærere, forældre og de andre elever på skolen. 
Eleverne får en udtalelse og eventuelt en karakter.  
 
Hvis der er nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte vores UU-vejleder, Anna 
Brocelius Jacobsen på: 
Mail: aj@frydensberg.dk 
Tlf.nr.: 4133 5210 


