Indstilling til EGU
i Favrskov Kommune
			
Modtaget af EGU:
EGU visitation:
EGU vejleder:
Navn:

Cpr:

Adresse:

Telefon/Mobil nr.:

Postnr./By:

Evt. kontaktperson/telefon nr.:

E-mail:

Branchevalg:

Indstillers navn:
Tlf:
E-mail:
Arbejdssted:
UU-vejleders navn og underskrift:
Evt. sagsbehandler/telefon nr.:
Dato for udarbejdelse af indstilling:

Til indstilleren
Dette skema er et vigtigt materiale for en god vurdering og evt. start for den unge på EGU. Det er derfor
vigtigt, at alle punkter udfyldes grundigt og uddybende. Ikke mindst din vurdering af den unge er væsentlig. Heri indgår både en faglig, boglig, social og personlig vurdering. Skulle der ikke være plads på papiret,
må du meget gerne vedlægge bilag.
Det er vigtigt, at motivationen for at gennemføre uddannelsen er til stede hos den unge.
Det er ikke muligt at afprøve forskellige praktikpladser for at blive brancheafklaret i selve EGU, idet EGU er
et 2 årigt sammenhængende og kompetencegivende uddannelsesforløb.
Derfor skal den unge inden optagelse på EGU have taget stilling til og afprøvet, hvilken branche den unge
vil uddanne sig i. Der kan være vanskeligheder med at tilbyde praktikforløb inden for enkelte fagområder,
og derfor anbefaler vi, at du kontakter os, hvis du er i tvivl. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen
til at sende en mail til: uufavrskov@favrskov.dk
Eller alternativt besøg vores hjemmeside: www.uu-favrskov.dk

Afslutning af grundskolen (Hvilken skole?):
Før 9. kl. uden prøve (Hvilket klassetrin?): ☐

☐
10. klasse uden prøve: ☐
9. klasse uden prøve:

9. klasse m. prøve: ☐ Fag:

10. klasse m. prøve: ☐ Fag:
Uddybende om grundskolen, fx specielt tilrettelagt praktikforløb, særlige hensyn osv.:

Uafsluttede uddannelser f.eks. Teknisk Skole, Handelsskolen m.v:
(Angiv hvilken og hvornår i forløbet)

Produktionsskoleforløb, erhvervspraktikker og job efter grundskolen, længde og indhold:

Hvad har den unge beskæftiget sig med det sidste år:
(Evt. relevante erfaringer fra arbejdspladser og praktikker)

Kørekort (almindeligt/traktor/andre):

Fritidsinteresser:

Boligforhold:
(Hjemme-/udeboende, eget værelse, familieforhold)

Helbredsmæssige forhold:
(fysisk og psykisk helbred)

Hvilke personer er der omkring den unge (f.eks. sagsbehandler, kontaktperson, familie o.l. )
Navne og telefon nr.:

Den unges eget arbejdsmarkeds- og uddannelsesperspektiv
Valg af faglig retning, hvorfor denne branche, hvor kommer interessen fra:
Hvilke styrker/udfordringer har den unge inden for branchen:
Motivation og præstationsforventning (tillid til egen indsats):
På hvilken arbejdsplads er branche-ønsket afprøvet henne, hvilke arbejdsfunktioner har den
unge udført, og har det drejet sig om en 37 timers praktik?: - vedlæg gerne evaluering/dokumentation.

Indstillers vurdering af den unge
Kan eleven med succes gennemføre en praktik hos en praktikvært? Praktikdelen i EGU er
lønnet - og det indgår i vores vurdering, at vi skal kunne ‘sælge’ den unge til en praktikvirksomhed, herunder garantere arbejdsevne på 37 timer/ugentligt, motivation, stabilitet og vilje/
evne til at lære.

Uddannelses-, arbejds- og personlighedsmæssige ressourcer og udviklingsmuligheder:

Hvorfor vurderer du, at netop et EGU-forløb er en god idé for den unge?

Samtykkeerklæring
Vedr.
Cpr. nr: ____________________-________
Navn: ___________________________________________________
Jeg giver herved samtykke til, at UU Favrskov kan indhente og videregive oplysninger om min sag i relation
til min fremtidige uddannelsesvejledning i henhold til forvaltningslovens § 28.
Samtykket omfatter indhentelse og videregivelse af lægelige og sociale oplysninger, herunder oplysninger
fra sociale myndigheder, skoleforvaltning og PPR, praktiserende læge, arbejdspladser mm., samt kontakt til
relevante uddannelsestilbud og arbejdspladser.
Samtykket til indhentelse og videregivelse af oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes, jf. persondatalovens § 38.

Indstilling til EGU godkendes af den unge – samtidig gives samtykke jf. afsnit
ovenfor:
Dato: ________________
Underskrift: ___________________________________________________

For unge under 18 år skal Indstilling til EGU godkendes af forældremyndighedsindehaveren – samtidig gives samtykke jf. afsnit ovenfor:
Dato: ________________
Navn: ___________________________________________________
Underskrift: ___________________________________________________

