FORBERED DIN KLASSE
PÅ BESØGET
Formålet med dette materiale er at give dig inspi
ration til, hvordan du kan forberede dine elever på
rollemodellernes besøg. Materialet er især tiltænkt
elever med begrænset kendskab til erhvervsuddan
nelsesområdet.
Du kan bruge hele eller dele af materialet afhængigt
af tid og behov. Tilpas gerne materialet til din klasse,
så forberedelsen bliver relevant for dine elever.

MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE:
DEL 1: INTRO TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE

Del 1 er en kort film fra eVejledning, der introducerer
eleverne til erhvervsuddannelserne. Filmen varer 5
minutter.

DEL 2: HVILKE ERHVERVSUDDANNELSER
PASSER DIG?

Del 2 er en test fra SkillsDenmark, der hjælper den
enkelte elev med at finde de erhvervsuddannelser,
der passer bedst til vedkommende. For at gennem
føre testen skal hver elev have adgang til en tablet,
computer eller smartphone. Der skal afsættes ca.
20 minutter til denne del.

DEL 3: DET FEDE VED MIT FAG

Del 3 består af en række korte film, hvor erhvervs
skoleelever fortæller om, hvad de godt kan lide ved
deres fag.
God fornøjelse.
Erhvervsskolernes ElevOrganisation

DEL 1:
INTRODUKTION TIL
ERHVERVSUDDANNELSERNE
1A FILMVISNING (5 MIN)

Vis filmen ”Din nye hverdag”. Filmen giver en kort
introduktion til erhvervsuddannelsesområdet. Den
giver indblik i de mange forskellige fag, uddannel
sernes opbygning, kombinationen af skole- og
praktikforløb og de videreuddannelsesmuligheder,
man har med en EUD og en EUX. Filmen varer
knapt fem minutter og er lavet af eVejledning.

1B KONKURRENCE (5 MIN)

Efter filmvisningen kan du lade eleverne konkur
rere om, hvem der kan komme på flest forskellige
erhvervsuddannelser. Du må gerne guide eleverne.
Her er nogle eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBULANCEBEHANDLER
ANLÆGSGARTNER
BAGER
BYGNINGSMALER
BYGNINGSSNEDKER
BÅDMEKANIKER
DYREPASSER
ELEKTRIKER
ERNÆRINGSASSISTENT
EVENTKOORDINATOR
FLYTEKNIKER
FOTOGRAF
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•
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•

FRISØR
GARTNER
GULDSMED
INDUSTRITEKNIKER
KLEJNSMED
KOK
KONDITOR
KOSMETIKER
LANDMAND
TEKNISK DESIGNER
TØMRER
MEDIEGRAFIKER
MEJERIST
MURER
MØBELSNEDKER
PLASTMAGER
PROCESOPERATØR
PÆDAGOGISK ASSISTENT
RECEPTIONIST
SKORSTENSFEJER
SLAGTER
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT
TJENER
WEBUDVIKLER

Find samtlige erhvervsuddannelser på ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser

DEL 2:
HVILKE ERHVERVSUDDANNELSER
PASSER DIG?
2A TEST (10 MIN)

2B OPGAVE I PAR (10 MIN)

Testen rummer en række spørgsmål om, hvordan
man kan lide at arbejde, hvad man kunne tænke sig
at arbejde med, om man foretrækker at arbejde ude
eller inde osv. Baseret på den enkelte elevs svar,
giver testen en række bud på, hvilke erhvervsud
dannelser, eleven bør overveje.

• H
 vad kunne tiltrække jer ved de uddannelser,
testen foreslog?
• Hvad kunne afskrække jer fra at tage de uddan
nelser, testen foreslog?
• Diskutér hvorvidt I kunne overveje at tage en
erhvervsuddannelse og hvorfor/hvorfor ikke.

Lad eleverne tage testen fra SkillsDenmark. Du
finder testen, hvis du scroller lidt ned på siden.

Få eleverne til at gå sammen to og to, og giv dem
følgende spørgsmål:

Få eleverne til at læse op på de to uddannelser, der
ifølge testen passer bedst til dem. Alle uddannelser
er beskrevet på ug.dk

VORES ROLLEMODELLER HAR FÅET PROFESSIONEL
TRÆNING I AT FORMIDLE DERES HISTORIE.
VI HAR ROLLEMODELLER FRA MANGE
FORSKELLIGE FAG

DEL 3:
DET FEDE VED MIT FAG
3A FILM

SkillsDenmark har udarbejdet en række film, hvor
unge mennesker fortæller om det fede ved de
res fag. Lad eleverne se mindst to af filmene.
De er opdelt efter de fire indgange på erhvervs
uddannelserne. Klik på en af uddannelserne til højre
for at se en film om den.
Filmene giver eleverne et indblik i, hvad de forskellige
fag går ud på, og hvad en række erhvervsskoleelever
særligt godt kan lide ved netop deres fag.

3B: REFLEKSION OG DISKUSSION

Når eleverne har set to film, kan du give dem følgen
de opgaver:
• S
 kriv ned, hvad du synes, er det mest spæn
dende ved de to fag, du lige har set film om
• Skriv ned, hvad du tror, man skal være god til for
at læse de fag
• Forestil dig, at du har fundet ud af, at du gerne vil
søge ind på en erhvervsuddannelse. Hvad tror du
dine forældre, din familie og dine venner vil sige
til det? Hvorfor siger de sådan, tror du, og hvad
tænker du selv?
Diskuter de tre spørgsmål i plenum.

DET FEDE VED MIT FAG

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER:
Anlægsgartner
Gourmet-slagter
Kok
Tjener
OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK:
Social- og Sundhedsassistent
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT:
Anlægsstruktør
Automatiktekniker
Bygningsmaler
Bygningsstruktør
Elektriker
Grafisk tekniker
Klejnsmed
Landbrugsmaskinmekaniker
Maskinsnedker
Mediegrafiker
Murer
Møbelsnedker
Tagdækker
Tømrer
KONTOR, HANDEL OG FORRETNING:
Detailhandel

