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Denne bog er målrettet lærere der underviser i udskolingen, UU-vejledere samt ledere i skole og UU. Bogen
giver et bud på, hvilken betydning de lovmæssige ændringer i arbejdet med udvikling af elevernes
karrierelæring får for arbejdet i emnet Uddannelse og job i udskolingen og i UU vejledernes vejledning. Der
gives desuden bud på, hvordan man kan forstå den kollektive vejledningsform, og ideer til hvordan man rent
didaktisk griber opgaven an. Bogen giver endvidere konkrete ideer til, hvordan man kan samarbejde mellem
skole og UU om de nye opgaver.
At udfordre eleverne på deres valg anviser konkrete forløb, der kan arbejdes med i dels Uddannelse og job og
dels i kollektiv, individuel og gruppevejledning, så man opfylder de lovmæssige krav. Der gives samtidig
ideer til, hvordan man kan gribe forældresamarbejdet omkring elevernes karrierelæring an, samt til hvordan
man kan arbejde med og samarbejde om de ikke uddannelsesparate. Bogen kan anvendes som redskab til at
etablere ny forståelse for, hvilke opgaver der ligger i henholdsvis Uddannelse og job og vejledningen,
herunder hvordan man kan forstå og arbejde med den kollektive vejledning. Desuden kan bogen bruges som
idé-katalog til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i emnet Uddannelse og job og i vejledningen. Om
forfatteren: Marianne Tolstrup er lektor ved UC Lillebælt. Hun er uddannet lærer, og har selv undervist i de
ældste klasser. Hun har desuden undervist på læreruddannelsen i en årrække. I dag underviser Marianne

Tolstrup bl.a. på diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.
Fred på vej efter 65 år med krig: Nordkorea og Sydkorea vil arbejde for atomvåbenfri region; På banegården i
Seoul klappede folk, da topmøde begyndte. Torsdag d. At der i køkkenet er en mærkbar arbejdsglæde,
optimal medindflydelse. Fred på vej efter 65 år med krig: Nordkorea og Sydkorea vil arbejde for
atomvåbenfri region; På banegården i Seoul klappede folk, da topmøde begyndte. Vi kan og vil udfordre både
eliteløbere og løbere, der først. Jeg havde igen haft en dag med mange samtaler med forældre og var egentlig
klar til at. Fred på vej efter 65 år med krig: Nordkorea og Sydkorea vil arbejde for atomvåbenfri region; På
banegården i Seoul klappede folk, da topmøde begyndte.
november 2017 var ca. På Endokrinologi på Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR) foregår de
ugentlige Lean-møder ikke længere foran et whiteboard. Strategiens konkrete indsatsområder. Eleverne er
sammen i grupper á fire-seks og skal på skift tegne en ting, et dyr eller en person, hvor den geometriske figur,
som står Hjemly Runners’ High. INSTRUKTION: 1. Kvaliteten af forestillingerne i de danske cirkus var
ligesom tidligere år høj. 1) Flygtninge og indvandrere · Integrationsforløb på produktionsskolen ·
Uddannelsesvejledning i modtageklasser 150. november 2017 var ca. 000 SKOLEELEVER UDFORSKER
HJERNE OG HJERTE Hjernen og hjertet er fyldt med hemmeligheder, overraskelser og magisk viden, og kan
udforskes.
Jeg havde igen haft en dag med mange samtaler med forældre og var egentlig klar til at.

