LAD DIN ELEV BLIVE ROLLEMODEL
- så hun eller han kan inspirere flere unge til at blive faglært

Har du en elev, som gerne vil udvikle sig
lidt ekstra under sin uddannelse?

Digital intro-workshop
Lørdag den 6. og søndag d. 7 februar fra kl. 11 til 15

“Det er fedt at være rollemodel, fordi
man kan få nogen til at overveje en
uddannelse, de ikke vidste eksisterede.”

Træningsweekend - lær at holde oplæg!
Torsdag den 18. - 20. marts - mere info følger

- Anna, møbelsnedker & rollemodel

(programmet afhænger af den aktuelle corona-situation)

SOM VIRKSOMHED FÅR DU:

FOR AT BLIVE ROLLEMODEL, SKAL DIN ELEV:
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•
•
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•
•
•

lønkompensation for de dagstimer, din elev
bruger på skolebesøg
gratis promovering af din virksomhed og din
elevs fag
en elev, der kan holde oplæg for større
forsamlinger
en elev, der er trænet i præsentationsteknik og
storytelling
en elev, der kan sætte ord på sin faglige stolthed

REKRUTTERINGSPROCESSEN
Så snart vi modtager en ansøgning fra en EUDeller EUX-elev via den digitale formular på vores
hjemmeside, så kontakter vi eleven og arrangerer
en individuel videosamtale. Det gør vi for at være
sikker på, at eleven er motiveret og indforstået med
projektets formål og praktiske forhold.
Vi kan derfor ikke garantere alle en plads på holdet.

være mellem 17 og 28 år
er i gang eller lige blevet færdig med en EUD eller EUX
have lyst til at lære at holde oplæg for andre unge
være glad for sit fag og sin uddannelse
kunne holde oplæg min én gang/måneden i dagstimerne
kunne deltage i en træningsweekend
kunne være rollemodel i minimum 3 måneder

Pga. COVID-19 afholdes der en indledende digital introworkshop for nye rollemodeller den 6.-7. februar. Med
forbehold for de gældende restriktioner afholdes træningsweekenden den 18.-20. marts 2021 (mere info følger).

LÆS MERE ELLER KONTAKT OS
Læs mere på vejentileud.dk
Har du spørgsmål, så kontakt projektkoordinator Ida Brink:
25 10 00 34/ ida@eeo.dk
Du kan også følge projektet på de sociale medier:
Facebook: @vejentileud
Instagram: @vejentileud

