FÅ BESØG AF UNGE

ROLLEMODELLER
FRA ERHVERVSSKOLERNE

SKAL DINE ELEVER SNART VÆLGE UNGDOMSUDDANNELSE?
Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) tilbyder udskolingsklasser i hele landet
gratis besøg af unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne. Med personlige fortællinger, om deres vej til en erhvervsuddannelse og hverdagen som lærling, vil
rollemodellerne udfordre elevernes uddannelsesvalg og bidrage til, at unge vælger
uddannelse på et oplyst grundlag.
Vi har rollemodeller i hele landet fra mange forskellige fag. De har alle fået professionel træning i at holde oplæg og formidle deres historie. Rollemodellernes fælles
budskab er, at en erhvervsuddannelse er en seriøs og attraktiv mulighed, som bør
opfattes på lige fod med andre ungdomsuddannelser.

ROLLEMODELLERNES OPLÆG INDEHOLDER:

En kort introduktion til EUD og EUX (efter behov)
 Rollemodellernes personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse
og deres fag
Dialog med eleverne om uddannelsesvalget
EUD spil med eleverne (kun på 90 minutters besøg).

ELEVERNES UDBYTTE
Større viden om EUD og EUX
Inspiration til at træffe uddannelsesvalg efter eget ønske og forudsætninger
Indsigt i sammenhænge mellem en EUD/EUX og jobmuligheder
 Indsigt i sammenhænge mellem en EUD/EUX og muligheder for videreuddannelse.
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FÅ OPLÆG I 7.-10. KLASSE

MODTAGELSE

Det er vigtigt, at rollemodellerne kan gå i gang til den aftalte tid.
Rollemodellerne møder derfor op på skolen 15 minutter før start.
De medbringer PowerPoint med lyd, så sørg for at have en computer klar og hjælp gerne rollemodellerne med at sætte det til.
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BOOKING

For at få besøg af EEO’s rollemodeller, skal du booke via vores hjemmeside: vejentileud.dk. Det er altid to rollemodeller fra forskellige fag, der
kommer og holder oplæg. Når du booker, kan du vælge oplæg på 45 eller
90 minutter. Du kan selv angive ønsket dato og tid for besøget eller du
kan bede os om at sende forslag. Vi anbefaler, at man booker mindst to
måneder før den ønskede dato for besøget.

Vær opmærksom på at støtte rollemodellerne undervejs med at
skabe ro og gode rammer for oplægget. Du kan bidrage til oplægget ved at stille spørgsmål, hvis eleverne ikke selv gør det.
Husk at rollemodellerne er eksperter i deres egne oplevelser og
erfaringer. De er ikke vejledere og kan ikke svare på alle praktiske og tekniske spørgsmål om EUD og EUX. Her henviser rollemodellerne til uu-vejlederen. 90 minutters oplæg er inklusiv 10
minutters pause.
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BOOKINGBEKRÆFTELSE

Når din booking er godkendt af vores koordinator, modtager du en bookingbekræftelse med nogle praktiske informationer om besøget. Læs den grundigt. Kan vi ikke
imødekomme den ønskede dato, kontakter vi dig. Der går
højest 3 hverdage, før du modtager svar på din booking.
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UNDER BESØGET
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EVALUERING

Efter rollemodellernes besøg, modtager du en e-mail, hvor du og eleverne vil blive bedt om at evaluere besøget. Det tager 3-5 minutter. Jeres
evaluering er vigtig, så vi håber, at I vil dele jeres oplevelse med os.

PÅMINDELSE

2 uger før besøget modtager du en påmindelse på e-mail, hvor
det fremgår hvilke to rollemodeller, der kommer og holder oplæg.
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FORBEREDELSE

Det kan være en god idé at forberede eleverne
på besøget. Forberedelse til besøget er en opfordring, men ikke et krav. Du kan finde inspiration
i vores forberedelsesmateriale på vejentileud.dk.

LÆS MERE OG BOOK ROLLEMODELLER PÅ

FORÆLDREARRANGEMENTER OG UDDANNELSESMESSER
Vores rollemodeller vil gerne fortælle om deres vej til en erhvervsuddannelse, deres arbejde og deres muligheder for videreuddannelse til forældre. Du kan derfor
også booke rollemodeller til forældrearrangementer, uddannelsesmesser eller andre events, hvor rollemodellerne kan holde oplæg eller gå i dialog med forældre.
Rollemodellerne kan holde oplæg på helt ned til 7 minutter og gerne for store forsamlinger.
Er der andre begivenheder, hvor du ønsker at booke rollemodeller, er du altid velkommen til at kontakte os.

LÆS MERE OG BOOK ROLLEMODELLER PÅ

KONTAKT
Tea Lund Hammershøj, mobil: 2510 0033, e-mail: booking@eeo.dk

Læs mere om Erhvervsskolernes ElevOrganisation på eeo.dk

