
UVvej
-  samler trådende for  

Ungdommens  
Uddannelsesvejledning



UVvej hjælper danske UU-vejledere 
med at holde styr på, hvad alle landets 
12-25-årige beskæftiger sig med netop nu, 
og hvad de har beskæftiget sig med hidtil.

Vejledningssystemet dækker over flere moduler, hvor UVvej 
er programmet, som samler trådene og på den måde giver 
vejlederen det fulde overblik over den/de unges uddannelses
situation. Dette overblik giver vejlederen de bedste forud
sætninger for at tage stilling til, hvor vejledningsindsatsen 
skal sættes ind og dermed yde den vejledning, som den 
enkelte unge har brug for.
UVvej hjælper ydermere den enkelte vejleder med at finde 
frem til de unge, som skal kontaktes i nærmeste fremtid eller 
dags dato. Ved hjælp af en næste kontakt dato, er det muligt 
for vejlederen at få eleven til at dukke op på en liste, den 
dag vedkommende skal kontaktes.

Programmet har en overskuelig brugerflade, 
der gør det nemt at lave ITunderstøttet vej
ledning. Systemet tilgås via et fjernskrivebord, 
hvilket betyder, at opdateringer og nye features 
lægges ind uden det forstyrrer brugerens ar
bejde eller driften generelt.
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Kontakt UVdata for  

yderligere info på telefon 

72 28 70 30

•  Håndtere både ungevejledning og grundskolevejledning

•   Oprette notater på enkelte eller flere unge

•   Sætte systemet til at give besked, når en ung skal kontaktes

•   Strukturere vejledertildelingen og sætte systemet til at foretage til
delingen automatisk

•   Håndtere uddannelsesplaner og samtaleark

•   Overføre uddannelsesplaner til Optagelse.dk

•   Designes egne udskrifter og formularer

•   Laves fleksible lister til udtræk i Excel

•   Importere data fra en lang række eksterne systemer via underret
ningsværktøjet Tilbagemelding.dk  her kan bl.a. nævnes EASYA, 
LECTIO, Ludus og EDBBrugsen

•   Få vist data fra elevforvaltningernes systemer KMDElev og TEA og 
dermed se elevernes skolehistorik

•   Få vist data fra folkeregistret, som bliver indlæst hver nat – herunder 
flyttehistorik, familierelationer, adresse osv.

•   Arbejde med stærke statistikmoduler

•   Overføre information om den unge til nyt UUcenter, hvis vedkom
mende flytter

I UVvej kan du:



Tilbagemelding.dk
Tilbagemelding.dk er et underretningsværktøj, som institutioner benytter 
til at sende digitale indberetninger om, hvilke elever der er startet,  
afsluttet eller afbrudt hos dem. I UVvej kan man fra tilbagemeldings
modulet downloade data fra alle disse institutioner og dermed indlæse 
data fra en lang række eksterne systemer  her kan bl.a. nævnes 
EASYA, LECTIO, Ludus og EDBBrugsen.

MinUddannelse
MinUddannelse er modulet, som håndterer arbejdet med uddannel
sesplaner og samtaleark. Elever/unge logger på siden og udfylder 
deres uddannelsesplan, hvorefter vejlederen kan se besvarelserne i 
UVvej.  
Uddannelsesplanen er dynamisk og folder sig ud løbende alt efter, 
hvad der bliver svaret. MinUddannelse indeholder desuden en særlig 
uddannelsesplan til de 1517årige, hvori der kan registreres, hvilke 
uddannelsesforberedende aktiviteter eleven skal deltage i.  
Udover arbejdet med uddannelsesplaner, kan MinUddannelse også 
håndtere arbejdet med elevplaner, hvilket betyder, at systemet kan 
samordne elev og uddannelsesplaner automatisk, som bekendt
gørelsen foreskriver det, hvis kommunen benytter elevplansdelen i 
MinUddannelse.

Specialvejledningen
Specialvejledningen håndterer den administration, der er forbundet med den  
særligt tilrettelagte 3årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  
Programmets fokus er arbejdet med den individuelle uddannelsesplan, og 
samtidig giver systemet mulighed for at dele elever på tværs af UUcentrene 
med sagsejer og sagsparter.  
Der er integreret snitflade til UNIC, så den årlige indberetning kan trækkes 
automatisk uden stor manuel administration og optælling. Der kan tilknyttes 
kontaktpersoner, sagsbehandlere, visitationsudvalg m.v. til den enkelte elev, 
samt registreres institutioner, relationer, kontaktpersoner og adresser.

UVpraktik
I UVpraktik kan du oprette praktikformidlinger og registrere  
virksomheder og praktikjobs. Der kan udarbejdes praktiksedler og 
formidlingslister, og disse kan mailes til skoler, praktikværter og 
elever direkte fra programmet i en arbejdsgang. Når en formidling 
er oprettet, bliver oplysningerne overført til UVvej, så vejlederne 
heri altid kan se, hvor eleven skal i praktik eller har været i praktik.

Karakterer og valgfag
Vejledningssystemet rummer desuden et modul, som importerer 
karakter og fraværsoplysninger fra kommunernes elevforvaltninger 
direkte ind i UVvej. Det betyder, at vejlederen altid kan se, hvilke 
karakterer der er blevet afgivet ude på de kommunale grundskoler, 
samt hvor meget eleven har været fraværende.

Brobygning
Vejledningsmodulet indeholder også et brobygningsmodul, 
som UU kan benytte til at koordinere brobygningsindsatsen. 
Systemet er opdelt i et koordinatorværktøj og et website.  
På websitet kan vejlederen logge ind og tilmelde eleverne til 
brobygnings og introforløb, hvorefter brobygningskoordina
toren i UU flytter rundt på tilmeldingerne og koordinerer hold. 
Når en tilmelding er oprettet og holdet er bekræftet, bliver 
denne oplysning overført til UVvej, så vejlederen heri kan se, 
hvor eleven skal i brobygning eller har været i brobygning.

Foruden UVvej indeholder 
vejledningssystemet  
følgende moduler:
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