VIL DU VÆRE

ROLLEMODEL?

VIL DU FORTÆLLE UNGE OM DIN VEJ TIL EN
ERHVERVSUDDANNELSE?
Så bliv rollemodel hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) og vær med til
at gøre en forskel for unge, der snart skal vælge ungdomsuddannelse.
Som rollemodel fortæller du elever i 7.-10. klasse om dit fag, din hverdag på
skole og i praktik og din vej til en erhvervsuddannelse. Ved at fortælle din
historie er du med til at sikre, at flere unge vælger ungdomsuddannelse på et
fordomsfrit og oplyst grundlag. Du besøger altid klasserne sammen med en
anden rollemodel.
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Du behøver ikke have erfaring med at holde oplæg. Alt det, du skal kunne, lærer
du på en opstartsweekend med andre nye rollemodeller. Du bliver også en del
af et stærkt fællesskab af fagligt stolte erhvervsskoleelever.

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE ROLLEMODEL
• Du gør en forskel for unge, der snart skal vælge
ungdomsuddannelse
• Du får kompetencer inden for historiefortælling og
kommunikation
• Du bliver en del af et fællesskab af stolte faglærte på
tværs af fagene
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“

Jeg valgte at blive rollemodel, fordi jeg syntes, det var
spændende at give andre den her
aha-oplevelse, som jeg ikke selv
fik, da jeg gik i folkeskole.

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
• tage på skolebesøg én gang om måneden i dagstimerne (se side 6 og 7)
• deltage i en opstartsweekend med andre nye rollemodeller (se side 8 og 9)
• være rollemodel i minimum tre måneder, men du må meget gerne være med
i længere tid

SOM ROLLEMODEL FÅR DU:
• professionel træning i at formidle din historie
• træning i at holde oplæg for en forsamling
• 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

SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL VÆRE ROLLEMODEL:
• tal med din mester. Det er vigtigt, at din mester synes, det er en god idé, at
du bliver rollemodel (læs mere om dette på side 10 og 11)
• tjek om du kan deltage på den næste opstartsweekend. Se datoerne på
vejentileud.dk
• snak med din mester og tjek, at du har tid til at tage ét skolebesøg om
måneden de næste tre måneder

Toke, slagterelev, EUD

”

“

Den bedste oplevelse, jeg har
haft med et skolebesøg, var, da jeg
kom ind i en 7. klasse, der var
meget stille. Der var kun én i
klassen, der kendte til
erhvervsuddannelserne. Men i
løbet af vores oplæg vågnede de
op, og til sidst var der over 16 i
klassen, der overvejede en
erhvervsuddannelse og havde fået
mere viden om, hvad det var.

“

Caroline, ernæringsassistent, EUD

“

Det at være rollemodel, det
gør, at man åbner sig lidt mere op,
man er klar på lidt flere
udfordringer. Man kommer ud til
større forsamlinger og fortæller.
Og så hjælper det én, når man er i
skole og skal fremlægge.

“

ANSØG OM EN PLADS PÅ HOLDET PÅ VEJENTILEUD.DK
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Mette, social- og sundhedsassistent, EUX
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SÅDAN FOREGÅR ET SKOLEBESØG

SPØRGSMÅL OG SVAR OM SKOLEBESØGENE

Som rollemodel besøger du grundskoler sammen med en anden rollemodel. I
holder oplæg for elever i 7.-10. klasse og som regel for 1-2 klasser ad gangen. I
hjælper og supplerer hinanden under hele oplægget.

Kan jeg blive rollemodel, hvis jeg ikke er vant til at holde oplæg?
Ja. Det er de færreste, der har erfaring med at holde oplæg, når de starter.
Det vigtigste er, at du har mod på at lære det, og at du har lyst til at udfordre
dig selv.

På skolebesøgene fortæller I på skift om jeres fag og om jeres vej til en
erhvervsuddannelse, I spiller et EUD-spil med eleverne, svarer på deres
spørgsmål, og snakker med dem om deres kommende uddannelsesvalg. Vi
forventer ikke, at du ved en masse om erhvervsuddannelser, du skal bare tage
udgangspunkt i dine egne erfaringer.

Hvor meget tid kræver det?
Du skal kunne tage på skolebesøg én gang om måneden i dagstimerne. Nogle
gange skal du bruge 2-3 timer i alt, andre gange en hel arbejdsdag. Det
afhænger af transporttiden til den skole, du skal besøge, og af hvor mange
klasser, du skal besøge.

Hvor skal jeg på skolebesøg?
Du kommer som udgangspunkt på skolebesøg i en kommune, der ligger tæt
på, hvor du bor. I praksis betyder det, at der højst vil være én times transport
til de skoler, du skal besøge, med mindre du er villig til at besøge skoler, der
ligger længere væk.

Skal jeg også på skolebesøg, når jeg er på hovedforløb på skolen?
Du kan godt holde pause i forbindelse med skoleforløb.

Får jeg løn?
EEO udbetaler kørselsrefusion og giver lønkompensation for de timer, du skal
have fri fra arbejde i forbindelse med skolebesøg. Se mere om
lønkompensation på side 11.

Hvad med min arbejdsplads, når jeg er på skolebesøg?
På side 10 kan du læse mere om, hvordan det kan skabe værdi for din
arbejds- plads, at du bliver rollemodel hos EEO. Husk at fortælle din mester
om lønkom- pensationen.
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OPSTARTSWEEKEND
Hvis du vil være rollemodel, skal du deltage i en opstartsweekend sammen med
ca. 15-24 andre unge fra erhvervsuddannelserne. Her bliver du sat ind i, hvordan
skolebesøgene foregår, og du får træning i præsentationsteknikker og storytelling.

PÅ WEEKENDEN LÆRER DU
• at formidle din personlige historie om dit uddannelsesvalg og dit fag
• at holde oplæg for en skoleklasse
• at gå i dialog med udskolingselever om valg af ungdomsuddannelse
• at bruge den PowerPoint-præsentation, EEO har lavet.
• at spille EUD-spil med eleverne
• en masse andre erhvervsskoleelever at kende
Opstartsweekenden varer enten fra torsdag til lørdag eller fra fredag til søndag,
og det er gratis at deltage. EEO betaler kost, logi, transport og
lønkompensation.

ALLE KAN VÆRE MED
Deltagerne på opstartsweekenderne kender sjældent hinanden, men vi sørger
for at ryste gruppen godt sammen, så alle lærer hinanden lidt at kende, inden vi
går i gang med træningen.
Opstartsweekenden er tilrettelagt, så alle kan være med, og vi forventer ikke, at
du har erfaring med at holde oplæg. Vi skaber et rart og trygt miljø, hvor ingen
føler sig udstillet. Uanset om du har holdt oplæg før, eller skal prøve det for
første gang, sørger vi for, at du føler dig godt tilpas.
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WEEKEND OG ANSØG PÅ
SE DATO FOR NÆSTE OPSTARTS

HVORDAN FÅR JEG LOV AF MIN ARBEJDSPLADS?
Det er vigtigt, at din arbejdsplads giver dig lov til at tage på skolebesøg i dagstimerne 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
ERHVERVSUDDANNELSERNE

Når du bliver rollemodel, bidrager din arbejdsplads til at nedbryde fordomme og
oplyse unge i udskolingen om erhvervsuddannelserne. Det får flere unge til at se
mulighederne med en erhvervsuddannelse. Samtidig er det gratis reklame for
arbejdspladsen og dit fag. På den måde kan det faktisk gavne din arbejdsplads,
at du er rollemodel hos EEO.

SÅDAN FOREGÅR LØNKOMPENSATION
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 kan holde oplæg for forsamlinger
en lærling/elev, der kan sætte ord på sin faglige stolthed
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 unge om, hvorfor det er fedt at være
faglært

Når du som rollemodel skal på skolebesøg eller deltage i andre events med
EEO, får du lønkompensation for det samlede antal timer, du har været væk fra
arbejde, inkl. transporttid.
Kompensationen svarer til din timeløn inkl. pension og ferietillæg. Hvis du ikke
kan nå på arbejde før og/eller efter besøget, betaler vi kompensation for det
antal timer, du skulle have været på arbejde.
Lønkompensation kan udbetales på to måder:
1. Din virksomhed opkræver lønkompensation gennem en faktura
I fakturaen skal det fremgå, hvilke dage og hvor mange timer du har været på
skolebesøg. Fakturaen sendes til rollemodel@eeo.dk.
2. Du får udbetalt lønkompensation på din nemkonto

KONTAKT

Du udfylder selv en timeseddel i slutningen af hver måned for de timer, du har
brugt på skolebesøg. Din arbejdsgiver kan dermed trække de timer fra din løn.

Du eller din mester er til enhver tid velkommen til at kontakte os for flere
informationer. Skriv en mail til rekruttering@eeo.dk eller ring på 25103016.
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Læs mere om Erhvervsskolernes ElevOrganisation på eeo.dk

