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Til forældre med unge , der skal vælge uddannelse

Kan du huske, da du selv 
skulle vælge job eller ud-
dannelse?
Tilfældigheder eller 
målrettede valg?
Du gik i mors eller fars 
fodspor. Eller måske var 
du målrettet og sigtede 
mod et bestemt arbejde 
og fik det. Eller også 
var du i tvivl og prøvede 
noget tilfældigt og endte 
i det job, du har i dag. Og 
nu vil du måske gerne 
hjælpe dit barn med 
hans/hendes valg?

Så sig mig dog, hvad du 
være!
Du spørger »Hvad vil du 
være?« og får sikkert 
et »Det ved jeg ikke« 

Mekaniker?
Frisør?
Advokat?
Sygeplejerske?
Kemiingeniør?
Vinkyper?
Area manager?
Dyrepasser?
Stilladsarbejder?
Animator?
Agronom?
Musiker?
Vinduespolerer?
Tandplejer?
Farmakonom?
Croupier?
Konditor?

igen. Ikke så under-
ligt, når uddannelserne 
bliver flere og flere, og 
der er tusindvis af job-
titler at vælge mellem. 
Så er gode råd dyre. For 
hvordan hjælper man sit 
barn med at overskue de 
mange valg og vejene 
derhen?

Find svarene i MinFrem-
tid sammen med dit barn.
Læs mere på næste side.



Afklaring af interesser og 
kompetencer
MinFremtid hjælper unge et 
skridt videre i retning mod 
en fremtidig karriere, og du 
får mulighed for at følge 
med!

MinFremtid finder de job 
frem, der passer til dit barns 
interesser. Og MinFremtid 
viser uddannelsesvejene til 
drømmejobbet og giver jer 
alle de vigtige informationer. 
Sammen kan I kvalificere 
den unges valg af både 
arbejde og uddannelse. 
Hvem ved – måske hjælper 
MinFremtid også dig med at 
finde ud af, om du er endt på 
den rette hylde?

Kom sikkert gennem 
uddannelses- og jobjung-
len!
I MinFremtid skal unge tage 
stilling til en række spørgs-
mål om, hvad de vil, og hvad 
de kan. Herefter får de en 
personlig jobliste, som pas-
ser til. Med joblisten kan 
de unge så gå på nærmere 
opdagelse i MinFremtids 
visuelle uddannelses- og 
jobunivers.

Alle job er illustreret og 
beskrevet med både fotos 
og information om uddan-
nelse, løn, arbejdsindhold 
og beslægtede job. I video-
portrætter giver mennesker 
i forskellige job gode råd og 
fortæller inspirerende om 
deres arbejdsopgaver og 
dagligdag.

Kom hurtigt i gang  med 
MinFremtid

•	 Gå	ind	på	www.min-
fremtid.dk, og indtast 
licensnummeret (spørg 
dit barns lærer eller 
vejleder).

•	 Dit	barn	kan	også	logge	
på med sit personlige 
UNI-Login fra skolen.

•	 Brug	MinFremtid	som	
forberedelse til mødet 
med UU-vejlederen og 
som støtte i proces-
sen med valg af job og 
uddannelse.

•	 Prøv	også	MinFrem-
tids værktøjer Spor og 
Selekt, der både udfor-
drer og støtter unge i 
deres valg af uddan-
nelse og job.

Licensnummer:

Find svarene i MinFremtid sammen med dit barn!

•	 Hvad	laver	en	sceno-

graf?

•		Hvor	lang	tid	tager	det	at	

blive landinspektør? 

•		Hvor	uddanner	man	sig	til	

bygningsmaler?

•		 Får	sosu-assistenter	løn	

under uddannelsen?


