VIL DU VÆRE

ROLLEMODEL?

VIL DU VÆRE MED TIL AT INSPIRERE UNGE, DER SNART
SKAL VÆLGE UNGDOMSUDDANNELSE?
Har du lyst til at fortælle unge om din vej til en erhvervsuddannelse og dit fag? Som rollemodel skal du ud og holde
oplæg på folkeskoler, sammen med en anden rollemodel.
Sammen skal I vise eleverne, at en erhvervsuddannelse er en
attraktiv og seriøs mulighed.
På folkeskolerne skal du fortælle elever i 7.-10. klasse om
dit fag og om din vej til en erhvervsuddannelse. Oplægget
holdes som regel for 1-2 klasser ad gangen. Du kan også få
mulighed for at holde oplæg til forældrearrangementer.

FOR AT BLIVE ROLLEMODEL SKAL DU:
 være

i gang med, eller have færdiggjort en EUD eller EUX

 være

mellem 17 og 28 år

 have

stor faglig stolthed

 holde

oplæg én gang om måneden i dagstimerne

 deltage i en træningsweekend (se næste side)
 være rollemodel i minimum 3 måneder.

SOM ROLLEMODEL FÅR DU:
professionel træning i at formidle din historie
 træning i at holde oplæg for en forsamling
 en unik mulighed for at inspirere unge, der snart skal vælge
ungdomsuddannelse
 kompetencer du kan skrive på dit CV
 et netværk blandt andre unge fra EUD og EUX.

TRÆNINGSWEEKEND
Hvis du vil være rollemodel, skal du deltage i en trænings
weekend sammen med ca. 20 andre unge fra erhvervs
uddannelserne. På weekenden lærer du:
 at

formidle din personlige historie
 at holde oplæg for en skoleklasse
 at gå i dialog med udskolingselever og forældre om valget
af ungdomsuddannelse
 at bruge den PowerPoint præsentation EEO har lavet.
Træningen varer fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag,
og det er gratis at deltage. EEO betaler kost, logi og transport
udgifter. Der udbetales ikke løn i forbindelse med trænings
weekenden.

LÆS MERE OG ANSØG PÅ
NÆSTE TRÆNINGSWEEKEND:

Se dato for næste træningsweekend
på vejentileud.dk
Ansøgningsfrist: 2 uger før træningsweekenden.

FORDELE FOR DIN ARBEJDSPLADS
Det er vigtigt, at din arbejdsplads er indforstået med, at du
som rollemodel skal på skolebesøg i dagstimerne cirka én
gang om måneden. Inden du tilmelder dig, skal du derfor
have tilladelse af din arbejdsplads.
Når du bliver rollemodel, bidrager din arbejdsplads til at nedbryde fordomme og oplyse unge i udskolingen om erhvervs
uddannelserne. Det får flere unge til at se mulighederne med
en erhvervsuddannelse. Derfor kan det gavne din chef, at du
er rollemodel.

DIN ARBEJDSPLADS FÅR:
lønkompensation for de timer du bruger på skolebesøg,
inklusiv transporttid
 en lærling/elev, der reklamerer for sit fag og sin arbejdsplads
 en lærling/elev, der er trænet i at holde oplæg foran en
større forsamling
 en lærling/elev, der bidrager til at oplyse elever i 7.-10. klasse
om de mange muligheder, man har med EUD og EUX
 en lærling/elev, der er med til at oplyse de unge om, hvorfor det er fedt at være lærling.

KONTAKT

Mille Neumann, mobil: 2510 0046, e-mail: rollemodel@eeo.dk

Læs mere om Erhvervsskolernes ElevOrganisation på eeo.dk

