Ressourceprofil
Dato:

Navn:
Adresse:
Kommune :
Tlf:
CPR-nummer:
Reg. nr. og kontonr. :

E-mail :

Hvorfra har du fået kendskab til EGU ? :

Faglige og praktiske kompetencer i relation til uddannelse og
arbejdsmarked:
Skolebaggrund: Hvilke skoler ? Opnåede resultater? Evt. støtteundervisning?
Elevens oplevelse af at gå i skole ? ”Stærke” fag, ”svage” fag.

Evt. arbejdsmarkedserfaring : Hvilke arbejdspladser, hvor længe, hvilke
funktioner. Hvad har du lært af dine jobs ? Hvorfor stoppede du ?

Interesser: interesser den unge dyrker med andre eller alene ?
Hvad bruger du din fritid til ?

Personlige kompetencer for at indgå i sociale og
uddannelses/jobmæssige relationer;
Sociale kompetencer: havde du meget fravær i skolen, på arbejdspladsen, på
OPH ?

Møder du til tiden ?
Har du nemt ved at lære andre at kende og arbejde sammen med dem om
opgaver?
Hvordan tror du at andre oplever at arbejde sammen med dig ?
Har du nemt ved at overholde de regler der er ?
Har du nemt ved at lære nye ting ? Skal du helst SE det gjort ?
Går du selv i gang med en ny opgave ?
Er du hjælpsom overfor de andre elever og lærerne?

Materielle forhold og sociale netværk;
Bolig
Økonomi
Familie
Venner/bekendte
Andre støttepersoner
Transportmuligheder
Aktuelle sociale omstændigheder, der gør det svært for dig at følge en
uddannelse/begå dig på arbejdsmarkedet.

Elevens eget uddannelses-arbejdsmarkedsperspektiv:
Fremtidsønsker/drømme i rel. til uddannelse/arbejdsmarked
Præstationsforventninger – positive, negative
Er det vigtigt for dig at kunne forsørge dig selv ??
Hvad betyder mest for dig ved at have et arbejde ?
Hvad betyder det for dig at uddanne dig – hvad betyder det for dine forældre,
venner ?

Helbredsmæssige forhold i relation til uddannelse/arbejdsmarked:
Kort sigt
Langt sigt
Evt. skånehensyn

Jeg accepterer, at disse oplysninger videregives til kommunen og
skoler til brug for bevilling og gennemførelse af
erhvervsgrunduddannelsen:
Underskrift: _________________________________________________

Vejleders vurdering af uddannelses/arbejdsmarkedsmuligheder:

EGU-vejleder

