SKAL JERES
ELEVER VÆRE
ROLLEMODELLER?
Giv jeres elever tilbuddet om at være rollemodel, så de kan hjælpe
andre unge med at vælge uddannelse på et oplyst grundlag!

Digital intro-workshop for nye rollemodeller
Lørdag den 6. og søndag d. 7 februar fra kl. 11 til 15
Træningsweekend - lær at holde oplæg!
Torsdag den 18. - 20. marts - mere info følger

(programmet afhænger af den aktuelle corona-situation)

EEO’s rollemodeller besøger elever i 7.-10. klasse for
at fortælle om deres fag og deres vej til en erhvervsuddannelse.
Gennem ung-til-ung-formidling får grundskoleelever
indblik i erhvervsuddannelserne og viden, der kan
udfordre deres valg af ungdomsuddannelse.

MED ROLLEMODELLERNE FÅR I:
• Elever, der er med til at udbrede kendskabet til
deres fag og til andre erhvervsuddannelser
• Elever, der sætter ord på deres faglige stolthed
• Elever, der er trænet i at holde oplæg og gå i dialog

FOR AT BLIVE ROLLEMODEL SKAL ELEVEN:

“Det er fedt at være rollemodel, fordi jeg har mulighed for at
hjælpe andre med det valg, jeg også selv stod med, da jeg skulle
vælge ungdomsuddannelse.”
- Amanda, Procesoperatør & rollemodel

ANSØGNINGSPROCEDUREN

Når vi modtager en ansøgning fra en EUD- eller EUXelev 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 en plads.

• være mellem 17 og 28 år
• være i gang med en EUD eller en EUX
• have lyst til at lære at holde oplæg for andre unge
• være fagligt stolt
• kunne holde oplæg mindst én gang om måneden
i dagstimerne
• kunne deltage i en træningsweekend
• kunne være rollemodel i minimum tre måneder

LÆS MERE PÅ VEJENTILEUD.DK

Find alle oplysninger på vejentileud.dk
Har du spørgsmål, så kontakt projektkoordinator
Ida Brink: 2510 0034 / ida@eeo.dk
Du kan også følge projektet på de sociale medier:
Instagram & Facebook: @vejentileud

