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I gang med sabbatår?

Har du tænkt over, hvad du skal bruge sabbattiden på?
Hos Studievalg kan vi hjælpe med inspiration.
Skab overblik
Det er en god idé at skabe et overblik over, hvad du vil lave i dit sabbatår. Måske vil du gerne
have et arbejde, måske har du rejseplaner, vil på højskole eller ønsker at finde job i udlandet.
Du kan finde konkret information og inspiration til at planlægge dit sabbatår her.
Benyt dig af mulighederne
Det er også en god idé at bruge sabbattiden på at undersøge, hvilke uddannelser, du synes, er
spændende. Beslutningen om, hvad du skal vælge, kommer sjældent helt af sig selv. Så vær
proaktiv, opsøg information om de uddannelser, du ønsker at vide mere om, og tag ud og besøg
uddannelserne. Book en tid hos Studievalg for at få en snak om dine muligheder, hvis du er i
tvivl.
Vær opsøgende
Studievalg tilbyder workshops og arrangementer om specifikke temaer, til dig og andre på
sabbat. Der er oplæg om uddannelse i udlandet, om at studere i USA, om frivilligt arbejde i
udlandet m.m.

Studiepraktik – et kig ind i hverdagen på de videregående uddannelser
Studiepraktik er din mulighed for at opleve, hvordan det er at studere på en videregående
uddannelse. Tilbuddet er landsdækkende og både til afgangselever på ungdomsuddannelser og
til dig, der holder sabbat. Sidste år deltog 883 unge i Studiepraktik i deres sabbatår. Du kan blive
klogere på Studiepraktik og tilmelde dig her.
Studiepraktik ligger i uge 43 – oftest i dagene onsdag til fredag. Du kan søge om at komme i
studiepraktik fra den 8. til 15. september.

Vi vil fremover lave et nyhedsbrev 4-6 gange om året med relevant information. Her kan du få
idéer til, hvad du kan bruge sabbattiden på og inspiration til valg af uddannelse. Du bliver også
mindet om ansøgningsfrister, får viden om kvote 2 og kvote 1 og meget andet.
Vil du ikke længere modtage en mail eller en sms om vores nyhedsbreve, skal du sende en mail
til survey@studievalg.dk med emnefeltet ”Afmeld nyhedsbrev”. I mailen skal du oplyse navn
samt det telefonnummer eller den mailadresse, du ønsker at afmelde.
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