Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole
(2017-18), samt for elever, der går i skole, men søger efter
ansøgningsfristens udløb.

Ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2017
Personlige oplysninger
Fornavn(e):

CPR – nummer:

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej, stednavn:

Mobiltelefon:

Postnr.:

By:

Land:

Email:

Forældremyndighedens indehaver
Fornavn(e):
Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej, stednavn:

Mobiltelefon:

Postnr.:

By:

Land:

Email:

Udfyldes eventuelt af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Navn og adresse:

Dato:
Vejleders underskrift:

Udfyldes af ansøgeren og forældremyndighedens indehaver
Dato:

Elevens underskrift:

Dato:

Forældremyndighedens indehavers underskrift:

Ved underskrivelse af uddannelsesplanen anerkender ansøgeren og forældremyndighedens indehaver, at
være oplyst og vidende om, at alle 15-17-årige skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, i
overensstemmelse med deres uddannelsesplan, og at manglende overholdelse af uddannelsesplanen kan
medføre at retten til ungeydelsen bortfalder, og at kommunen (tilsynsførende myndighed) registrerer
oplysninger om disse forhold og at oplysningerne indberettes til Undervisningsministeriet.
Se yderligere oplysninger på sidste side

Ansøgning til de gymnasiale uddannelser 2017
CPR - nummer:

3-årige gymnasiale uddannelser

 STX

HHX

HTX

Jeg søger optagelse på (skolenavn):
2. fremmedsprog for ansøgere til STX, HHX, og HTX (kun ét kryds)

Eller fortsættersprog

 Tysk

Eller begyndersprog

 Fransk
 Spansk

Kunstnerisk fag for ansøgere til STX: (kun ét kryds)

 Billedkunst  Musik

Mediefag

Højere forberedelseseksamen, hf 2-årigt
Jeg søger optagelse på (skolenavn):
Jeg søger optagelse på fagpakken:
Praktisk/musiske fag:
1. prioritet: (kun ét kryds)

 Billedkunst

 Musik

 Mediefag

 Idræt

2. prioritet: (kun ét kryds)

 Billedkunst

 Musik

 Mediefag

 Idræt
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Støtteforanstaltninger
Ansøgerens og forældremyndighedens indehavers eventuelle bemærkninger
Oplysning om behov for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen

Oplysning vedr. transportforhold og behov for skolehjemsplads

Udfyldes eventuelt af vejlederen
 Eleven har behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelsen
Begrundelse:
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Bilag til ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2017
Udfyldes af ansøgeren
CPR – nummer

Præsentér dig selv
Det er vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, når du skal vælge uddannelse og erhverv.
Fortæl om, hvem du er, og hvad du kan! Hvad er dine stærke sider? Hvad er du mindre god til? Du kan også skrive om aktiviteter og interesser, som
du har lært noget af, og som betyder noget for dig. Det kan fx være fritidsjob, fritidsaktivitet som sport eller musik eller noget helt andet, som fylder
meget i dit liv.
Skriv her
(angivelse af max antal tegn)

Hvad vil du bruge uddannelsen til?
Vil du læse videre efter din ungdomsuddannelse? Vil du ud og arbejde eller tænker du på at blive selvstændig?
Skriv her
(angivelse af max antal tegn)
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Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
mv.(Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010)
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Kommunalbestyrelsen har i henhold til lovens § 2 a mulighed for at standse udbetaling af ungeydelsen, hvis den
unge og dennes forældre ikke vil respektere den unges pligt til at følge sin uddannelsesplan og være i uddannelse
eller i arbejde. Bestemmelsen skal tages i anvendelse overfor forældre m.v., der faktisk er i stand til at påtage sig
deres ansvar som forældre, men som af forskellige årsager ikke vil eller har intentioner om at gøre det.
Det er kommunalbestyrelsen, der igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for at hjælpe de
unge og deres forældre med at lave en uddannelsesplan og justere den, når der er behov for det.
Kommunalbestyrelsen har også ansvaret for at fritage de unge for pligten til at følge en uddannelsesplan, når de
på grund af handicap eller sygdom ikke har mulighed for at gennemføre en uddannelse, passe et arbejde eller
indgå i andre af de aktiviteter, der normalt kan indgå i en uddannelsesplan.
Klageadgang
Hvis kommunalbestyrelsen i henhold til lovens § 9, stk. 3, træffer afgørelse om, at pligten ikke er efterlevet og
samtidig beslutter, at udbetaling af ungeydelsen skal standses, vil denne afgørelse kunne påklages til det sociale
nævn efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Oplysningsgrundlag
Der er skabt et datagrundlag (Elevdatabasen), jf. lovens §§ 15 c og 15 d, som giver kommunale myndigheder
herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning en større viden om de unge, og derfor kan danne udgangspunkt
for en målrettet og individuelt tilpasset indsats. Elevdatabasen vil indeholde oplysninger om de
uddannelsesaktiviteter, den enkelte unge deltager eller har deltaget i, f.eks. erhvervsuddannelse, gymnasial
uddannelse, private SU-berettigende ungdomsuddannelser, alle videregående SU-berettigende uddannelser,
politiets og forsvarets uddannelse, grundskole, 10. klasse, 11. klasse, højskole mv. Desuden vil indgå oplysninger
om beskæftigelsens omfang.
Oplysningerne vil blive registreret således:
– For 15-17-årige vil datagrundlaget indeholde oplysninger om beskæftigelsesforanstaltninger i henhold til lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesoplysninger fra e-indkomstregistret, registreringer fra UU om de
unges uddannelsesplan og aktiviteter i henhold hertil samt uddannelsesstatus og højst afsluttede uddannelse.
– For 18-24-årige vil datagrundlaget indeholde oplysninger om beskæftigelse fra e-indkomstregistret samt
uddannelsesstatus og højst afsluttede uddannelse.
– For 25-29-årige vil datagrundlaget indeholde oplysninger om uddannelsesstatus og højst afsluttede uddannelse.
Undervisningsministeriet vil være dataansvarlig for så vidt angår sikkerheden for det samlede system, for
borgernes indsigtsret til oplysningerne i systemet og for at kun nødvendige data sendes til anden myndighed.
Det sikres hermed, at Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende får mulighed for dels at føre tilsyn med, at
de 15-17-årige følger deres uddannelsesplan, dels at opdatere oplysningerne om de enkelte unge op til 25 år og
dermed får et mere præcist grundlag for at tilrettelægge den opsøgende aktivitet. For de 15-17-årige skal
oplysningerne desuden bruges i forbindelse med kommunens kontrol af om de unge følger deres
uddannelsesplan. En oplysning om, at den unge f.eks. ikke længere er i uddannelse vil således give anledning til, at
Ungdommens Uddannelsesvejledning indkalder den unge og dennes forældre til en drøftelse med henblik på en
justering af uddannelsesplanen, således at pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet igen
kan opfyldes.
Systemet vil blive designet, således at det teknisk (med filtre) sikres, at den enkelte myndighed kun modtager de
data, der er nødvendige for behandlingen af den givne målgruppe. Videregivelsen af data vil således blive
begrænset ud fra myndighedsmæssige, geografiske, tidsmæssige og funktionelle forhold i overensstemmelse med
persondatalovens regler.
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