Hjælp dit barn
Det handler også om, at
forældrene lytter, ”leger med”
og stiller opklarende spørgsmål...

Forældreguide

Hvordan hjælper jeg mit barn
med at træffe det rigtige valg?

Vær lyttende
Vær åben og positiv
Leg med i drømmene
Udfordr dit barn på en positiv måde

Se… et tog!
Jeg vil arbejde med tog,

Opfordr dit barn til at deltage i fritidsaktiviteter

når jeg bli’r stor...

Brug jeres netværk
Hjælp dit barn med at finde informationer

Hvem arbejder
med tog?

Hvem laver
toget, hvis det
går i stykker?
Hvad sker der,
når der er graffiti
på toget?

Hvad er lokoførerens opgave?

Er toget
altid
rent?

Sider, der kan hjælpe
På disse sider kan du og dit
barn finde oplysninger om
uddannelserne, job mm.
www.ug.dk
www.minfremtid.dk

Hvad laver en
togkontrollør?

www.genvej.nu
www.uu-centersyd.dk

Hvad sker der,
hvis et af
sæderne i toget
går i stykker?

Hvem har mon
bestemt, hvordan toget skal
se ud?

Vi skal i fællesskab give
dit barn mulighed for at
skaffe sig et overblik...

Det er også muligt at få hjælp på dit barns
skole, hos dit UU samt på www.ug.dk/
evejledning. Hos sidstnævnte kan I modtage vejledning eftermiddag, aften og i
weekenden.

Et karrierevalg skal være en proces
- ikke en handling i sidste øjeblik

Bred viften ud...

Det handler ikke kun om valget, men
om at gøre børnene klar til at lave det
kvalificerede valg.
Dit barn skal i midten af 9. klasse have dannet sig et overblik over fremtidens muligheder.
Ud fra denne viden og de erfaringer, som
det har fået, skal det træffe et valg.
Der er lang tid til dit barn går i 9. klasse,
men du kan allerede nu hjælpe det godt på
vej.
Forældre har helt naturligt en stor indflydelse på, hvordan børn og unge ser deres muligheder for uddannelse og job.
Denne pjece handler ikke om selve valget, men om, hvordan man som forældre
kan give ens børn de bedste forudsætninger for at lave et kvalificeret valg efter
folkeskolen.
Det kvalificerede valg forudsætter, at man
kender sine valgmuligheder, at man er klar
over, at man faktisk har et valg.
Det er dette kendskab, vi i fællesskab skal
give dit barn.
Det er vigtigt, at du som forælder tager del i
dit barns drømme - også når det kommer til
snakken om uddannelse og job.
Du skal være positiv og imødekommende,
når dit barn en dag kommer og fortæller, at
det gerne vil være f.eks. bager, brandmand
eller sanger.
Her kan du gå ind i samtalen om, hvad en
sådan fagperson laver, hvad det er barnet
finder spændende osv. På denne måde bliver

barnets verden
udvidet. Barnet får
en forståelse for jobbet
frem for kun en
fascination –
og det får en forståelse af sig selv
i det pågældende
job.
Du skal dog ikke
bare synes, at alt
er godt, men udfordre dit barn og
få det til at se realistisk på jobbet og
sig selv.
Det er vigtigt for
dit barn at finde ud
af, hvad det godt
kan lide at lave hvilke elementer der meget gerne må være i jobbet, og hvilke der helst ikke skal være der.
Det er faktisk vigtigere end at finde en jobtitel, for
flere job indeholder de samme elementer.
Du skal huske, at stort set alle børn er interesserede i flere forskellige job. Det er faktisk helt almindeligt, at de kan skifte interesse i løbet af et øjeblik. De kan se en murer og blive opslugt af dennes arbejde. Dagen efter ser de frisøren, og så er
det det, de gerne vil være.
Dvs. interesserne er oftest ikke endegyldige, men

de er vigtige dele af vejen til valget af uddannelse og job.
Uddannelsesvalget i 9. klasse kan være rigtig svært, hvis man ikke er klar over valgmulighederne og/eller hvis man føler, at man
går imod mor og fars ønsker og/eller hvis
man ikke ved, hvad man magter og ønsker.
Det er et valg, vi både kan og skal hjælpe
dem med at komme godt igennem.
Det gør vi bl.a. ved at være åbne, positive
og interesserede - allerede nu!

