Brøderup, den 14. december 2018

Kære forældre og pårørende
Jeg skriver for at orientere jer om skolens vejledning og uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i forhold jeres børns uddannelsesvalg næste år – og så er der også noget
om rygning til slut i brevet.
Mie, Kattrin og jeg har snart haft eleverne igennem den personlige uddannelsesvejledningssamtale, som vi giver alle elever på Brøderup. Hvis nogen har behov for flere
i forhold til afklaring af næste års uddannelsesvalg, får de mulighed for det i januar og
februar.
Vi skal som skole i starten af januar afgive den UPV, som skal sendes med de unge
menneskers ansøgning til ungdomsuddannelserne. I UPV’en skal de unge vurderes på
deres faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det fylder hos nogle af de unge, at den faglige del
af UPV’en beregnes automatisk ud fra de standpunktskarakterer, de får midt januar,
da der jo fra i år skal opnås et snit på 2,0 i dansk og mat. til erhvervsuddannelserne,
et snit af alle karakterer på 4,0 til HF og på 5,0 til STX/HHX/HTX.
Som noget nyt i år sker optagelsen på uddannelserne på baggrund af den anden og
endelige UPV samt årets sidste standpunktskarakterer, som begge dele gives senest
d. 1. juni samt på baggrund af elevernes eksamensresultat. Alt det nye betyder faktisk
også, at hvis enkelte elever ikke kan erklæres uddannelsesparat i deres ansøgning her
efter jul, har de nu fået en ekstra chance for at rette op på deres indsats inden den
endelige UPV 1. juni.
Fredag d. 11. januar har vi en fælles vejledningsformiddag her på skolen, hvor vi instruerer eleverne i at udfylde deres ansøgninger på optagelse.dk, hvilket de skal have
gjort senest 1. marts, hvor I som forældre skal have afsendt ansøgningen med jeres
digitale signatur. Vi skal nok skrive til jer igen i januar med klare vejledninger i, hvad I
skal gøre til den tid.

Den anden ting, jeg bliver nødt til at skrive til jer om, er rygning. Vi har igennem nogen
tid været opmærksomme på, at flere af de unge ryger i weekends, hvor de er hjemme
– og det giver selvfølgelig anledning til bekymring for, om de også kan finde på at gøre
det på skolen, da rygning jo er stærkt vanedannende og som bekendt IKKE er tilladt
på Brøderup!
Forleden finder vi en mængde skodder i et relativt ubemærket hjørne af Brøderup –
skodder, der er kommet til i løbet af ugen. Jeg har selvfølgelig talt med store bogstaver for eleverne og har gjort dem opmærksom på, at de, ud over den indlysende overtrædelse af skolens regler, stiller deres kammerater i en meget kedelig situation, fordi
de skal bære på viden og hemmeligheder om deres rygende kammerater – en viden
de ikke kan videregive til os uden at være ”stikkere”.
Hvis nogen af jeres børn er nikotinafhængige og derfor ikke kan komme igennem ugen
uden at blive abstinente, kan vi på kontoret på jeres opfordring og ansvar evt. være
behjælpelig med at administrere udlevering af jeres indkøbte nikotinplastre – men vi
vil IKKE have nikotintyggegummi, piller eller andet af den slags på skolen. Det er ikke
en optimal løsning, men vi vil langt hellere gå den vej end at ende i en situation, hvor
vi bliver nødt til at udmelde en elev.
Med venlig hilsen
Karin Thomsen
viceforstander

