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Indledning

Formålet med denne beskrivelse er at sikre en fælles forståelse for, hvilke retningslinjer der arbejdes efter i
portalen https://brobygning.unoung.dk/ gældende for koordineringen af tilmeldingerne til introduktionskurser
og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Hvis der er spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at henvende dig.
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Processen på brobygning.unoung
Nedenfor vises et visuelt billede af, hvordan processen foregår på portalen.

Fase 1
Ungdomsuddannelserne
opretter hold (se
deadlines i
årskalenderen)

Fase 5
4 uger før
Holdene ændres til
koordineres af
UU-koordinator

Fase 9 – 3 uger før
Der kan ikke ændres
i holdene,
medmindre der er
tale om ny elev, som
tilbydes forløb, hvor
der er plads
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Fase 2
UU-vejlederen
uddeler oversigt til
eleverne og viser,
hvordan de afgiver
ønsker

Fase 6
4 uger før
UU-vejleder udskriver
holdlister, som hænges
op i klassen

Fase 10
3 uger før
Ungdomsuddannelserne ovf.
elever til deres
elev.adm.system

Fase 3
UU-vejleder sikrer, at
alle elever har afgivet
ønske indenfor
deadline

Fase 7
4 uger før
UU-vejleder
orienterer
klasselærer og
elever om adgang:
ung.unoung.dk
Se hvor du skal hen!
Fase 11
3 uger før
Ungdomsuddannelserne
udskriver
holdlister til
faglærere

Fase 4
UU-koordinator flytter
elevens ønsker til
tilmelding og drøfter evt.
holdstørrelserne med
ungdomsuddannelserne

Fase 8
3 uger før
Holdene ændres til
bekræftet af UUkoordinator

Fase 12
Eleven deltager.
Ansvaret for fravær er
mellem skolen og
ungdomsuddannelsen.
Ved fravær anvendes
brobygning.unoung.dk

Årskalender og principper for brobygning.unoung

Årskalender

Der udarbejdes en årskalender for brobygnings- og introduktionskurser for hvert skoleår og nedenstående er
gældende for skoleåret 2020-2021:

Dato
1. juni

Aktivitet
8. klasse:
Teknisk Skole har lavet skabelon for Skills-stafetten (uge 44).
10. klasse:
Ungdomsuddannelserne har lavet skabelon for 2, 3 og 5 dages
brobygningsforløb for elever i 10. klasse og uafklarede elever i 9. klasse (uge
46+47+48).

Inden skolestart
14. august
1. september
15. september
28. september
1. oktober
1. oktober
1. oktober
15. december
15. december
15. december
1. marts - 1. april
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EUD 10 – 10’eren:
Ungdomsuddannelserne har lavet skabelon for tirsdagsbrobygning (uge 3517).
Sommerferie
UU-koordinator sikrer, at der er 2, 3 og 5 dages brobygningsforløb 10.
klasserne er på brobygning.unoung, så eleverne kan afgive ønsker.
Tilmeldingsfrist for tirsdagsbrobygning EUD10 – 10’eren.
Skills er oprettet på brobygning.unoung
Tilmeldingsfrist for brobygning i 10. klasse (uge 46-48).
Sidste tilmeldingsfrist til Skills-stafetten. UU koordinator tilmelder.
Ungdomsuddannelserne har lavet skabelon for specialbrobygning på
brobygning.unoung (uge 4).
Ungdomsuddannelserne har lavet skabelon for EUD10 10’eren brobygning på
brobygning.unoung (uge 5-6).
Ungdomsuddannelserne har lavet skabelon for introduktionskurser til 8.
klasserne på brobygning.unoung (uge 9-11).
Tilmeldingsfrist for specialbrobygning. Holdene lukkes og koordineres.
Ungdomsuddannelserne kan inden jul se de foreløbige tilmeldinger.
Tilmeldingsfrist for for EUD10 10’eren brobygning. Holdene lukkes og
koordineres. Ungdomsuddannelserne kan inden jul se de foreløbige
tilmeldinger.
Tilmeldingsfrist til introduktionsforløbene for 8. klasser. Holdene lukkes og
koordineres. Ungdomsuddannelserne kan inden jul se de foreløbige
tilmeldinger.
Udarbejdelse af årskalender og principper for det kommende skoleår.
Fremlæggelse på LVU-møde.
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Ungdomsuddannelserne
Fastlæggelse af perioder
Ungdomsuddannelserne fastlægger i samarbejde med UU Ringkøbing-Skjern, hvilke perioder, der skal udbydes
introduktionskurser og brobygningsforløb. Dette foregår på efterårets LVU-møde.
Oprettelse af skabeloner og hold
Skabeloner oprettes af ungdomsuddannelserne jfr. fristerne i årskalenderen. Der er udarbejdet en manual for
ungdomsuddannelserne, som er mailet, men kan findes i https://brobygning.unoung.dk under ”Support”.
Tilmelding og koordinering
Programmet arbejder med følgende statuskoder:

Statuskode

Beskrivelse

Tilmeldes

Holdet er åbent for tilmeldinger

Koordineres

UU-koordinatoren arbejder på at få tilpasset udbud og efterspørgsel og
tilretter evt. antal

Bekræftet

Holdet låses, da aftalerne er på plads

Aflyst

Der er for få tilmeldinger – holdet aflyses

Holdets status ændres til Koordineres ca. 4 uger før holdstart. – Der kan foretages omvalg.

Holdets status ændres til Bekræftet ca. 3 uger før holdstart, og ungdomsuddannelserne kan hente eleverne over
i deres elevadministrative system og udskriver holdlister. Der kan ikke foretages omvalg, og evt. nytilkomne
elever kan kun vælge de forløb, hvor der fortsat er ledige pladser.

Tilmeldinger fra andre UU-centre sker som hovedregel via www.brobygning.unoung.dk. Tilmeldingerne er ikke
efter ”først til mølle-princippet”, da UU’s koordinator afpasser holdene i forhold til de aftalte holdstørrelser.
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UU-koordinator
Oprettelse af perioder og hold
Oprettelse af folke-, fri- og efterskoler
Hver skole kan tilgå systemet med deres UNI-login.
Koordinering af hold
UU-koordinatoren har ansvaret for at koordinere holdene på de ungdomsuddannelser, der geografisk er placeret
i UU Ringkøbing-Skjerns område.
Koordineringsprocessen foregår efter følgende principper:
1) Hvis tilmeldingerne ligger indenfor minimum og maksimum-grænsen bekræftes holdet.
2) Hvis der er for få eller for mange elever, forsøger UU-koordinatoren at ombytte elevernes ønsker.
3) Ungdomsuddannelsen forholder sig til antallet og tager stilling til, om de kan gennemføre ved evt. at øge
max-antallet eller at oprette flere hold.
For at optimere koordineringen er det vigtigt, at ungdomsuddannelserne udviser fleksibilitet, men det er også
vigtigt, at elevens valg er velovervejet.
Alle henvendelser omkring brobygning og introduktionskurser skal ske til UU-koordinatoren.
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For sen tilmelding
Som udgangspunkt kan der ikke ændres på hold, der er bekræftet, medmindre der er tale om en nyankommen
elev, eller hvis UU har lavet en fejl. Eleven vælger mellem de brobygningsforløb, hvor der endnu er ledige
pladser. UU-koordinator orienterer altid den holdansvarlige ved ungdomsuddannelserne via mail med oplysning
om ændringen, samt at der kan hentes en opdateret holdliste.

Når der ændres på hold, som er bekræftet, bliver ungdomsuddannelserne informeret om ændringen ved en
advis, som kommer i brobygning.unoung.dk.
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UU-vejleder og efterskolevejleder
Tilmelding/afgive ønsker til hold
Eleven skal afgive ønsker om 1., 2. og 3. prioritet i ung.unoung.dk inden for de tidsfrister, der er fastsat i
årskalenderen.
Velkomstbreve
Hvis ungdomsuddannelserne vælger at udsende velkomstbreve, skal de sendes direkte til eleven. Både elever og
lærere kan se programmet på ung.unoung.dk og skole.unoung.dk. De har adgang med deres UNI-login.
Tilmelding og koordinering
I den periode, hvor UU-koordinatoren arbejder med at få tilpasset holdstørrelserne (koordineres), bliver
eleverne flyttet rundt på de hold, som indgår i deres ønsker uden, at skolen kontaktes.
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Introduktionskurser og brobygningsforløb i RingkøbingSkjern Kommune
Oversigter og tilmeldingsfrister

Uge:

Aktivitet:

Tilmeldingsfrist

35 - 17

Tirsdagsbrobygning - 10’eren

14. august

44

Skills 8. kl.

15. september

46 - 48

Brobygning – 10. kl. – 9. kl. – frivillig 10. kl.

15. september

47

Brobygning – 10’eren

15. september

5-6

Brobygning – 10’eren

15. december

4

Brobygning/introduktionskurser – specialelever

15. december

9 - 11

Introduktionskurser – 8. kl.

15. december

Brobygning for 10. klasse

Tilmelding senest

Brobygning for 9. klasse

den 15. september

Frivillig brobygning 10. klasse
Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning.
Brobygningen afvikles i ugerne 46 til 48.
Den unge skal deltage i mindst én erhvervsuddannelse eller
erhvervsgymnasial uddannelse.
2 dage (man.-tir.)

3 dage (ons.-fre.)

5 dages (man.-fre.)

Herning har brobygning i uge 45, 46 og 47 (og ikke i uge 48).

Introduktionskurser for 8. klasse
Elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser.
Introduktionskurserne afvikles i ugerne 9 til 11.
Den unge skal deltage i mindst én erhvervsuddannelse eller
erhvervsgymnasial uddannelse.
Introduktionskurserne er bygget op i 2 og 2 dages forløb:
2 dage (man.-tir.)

2 dage (ons.-tor.)

Fra skoleåret 2015/2016 er deltagelse i Skills en del af
introduktionskurserne for 8. klasse.
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Tilmelding senest
den 15. december

Årskalender og principper for brobygning.unoung

Brobygning/introduktionskurser – specialelever
I uge 4 er det muligt for elever fra specialcentre og specialskoler at komme i
henholdsvis brobygning og på introkursus.

Tilmelding senest

Forløbene afvikles som 2 og 3 dages forløb på EUD-området.

den 15. december

2 dage (man.-tir.)

3 dage (ons.-fre.)

Brobygning for 10’eren
Elever i 10’eren skal deltage i brobygning.
Brobygningen afvikles i:
-

Ugerne 35-17
Uge 47
Ugerne 5-6

(tilmelding senest 14. august)
(tilmelding senest 15. september)
(tilmelding senest den 15. december)

Den unge skal deltage i mindst én erhvervsuddannelse eller
erhvervsgymnasial uddannelse.
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