SOCIAL PROFIL

BAROMETER
Søger
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forældres
ledighedsgrad
(lav-høj)

DE 5 VIGTIGSTE INDSIGTER
• Er oftest en dreng, der er passiv og ureflekteret i sin informationssøgning
• Orienterer sig mod, hvad andre gør eller plejer fx familietraditioner og venners valg

BEHAVIOUR WORT H SPREADING

De sikre EUD’er bor
uden for hovedstadsområdet.
I de lyse blå og gule er
der flest sikre EUD’er

• Vælger måske noget, der ikke passer godt pga. af manglende refleksion
erhvervsuddannelse efter gymnasium
• Har brug for det personlige møde med uddannelsen for at flytte sig i valgrejsen
• Føler sig ret sikker i sit valg

SIKKER EUD/EUX
Den sikre EUD/EUX’er kommer fra en familie med baggrund i et håndværk. Den ene
eller begge forældre er erhvervsuddannet
og eleven vil gerne følge i forældrenes fodspor. Det er oftest en dreng, der har mere
interesse for at lære noget, der kan bruges
i praksis og læres gennem praksis. Er ret
sikker i sit valg og søger bekræftelse på, at
det er det rette valg gennem egne erfaringer
og personlige kontakter.

ELEV, 8. KLASSE

Forældres
uddannelsesniveau

Tværgående og grundlæggende

FAKTORER
• Får information gennem
undervisning i skolen
• Påvirkes mest af
forældre – især moderen
• Søger sporadisk information via medier og
onlinekilder (zapper)

OPDATERES

SØGEPROCES
Uddannelsen giver mig
gode muligheder for at blive
selvstændig ligesom min far.

Forældres
indkomst

• Har svært ved at bevare
fokus

Der er ca. 16,9% sikre
EUD’er

OPDATERES

Kernefamilie

Den unges
karakterer

Alternativer
DE FASTLÅSTE

Enlig
forsørger

PÅVIRKNINGER

• Er interesseret i en bestemt uddannelse
• Overvejer få beslægtede alternativer
• Søger i begrænset omfang efter ny viden

KONTAKTPUNKTER
Åbent hus

FAMILIE

• Søger bekræftelse på sit valg
• Orienterer sig mod forældrene i sit valg

Besøg på skolen
VEJLEDER

Største motivationsfaktorer for

TILTRÆKNING
• Jeg vil arbejde med noget praktisk
• Her lærer jeg gennem at prøve
tingene af
• Her kan jeg blive selvstændig

SAMARBEJDSPARTNERE
Personlig kontakt

•
•

UU vejledningen
Folkeskolerne

PRØVE UDDANNELSE AF

Vejledning

