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INDLEDNING
Dette undervisningsmateriale består af forløb, der knytter
sig til forskellige erhvervsuddannelser. Målet er at skabe
nysgerrighed og engagement hos eleverne gennem
praksisnære forløb, som samtidig kan give elever og
lærere øget viden om erhvervsuddannelserne, samt hvilke
job- og karrieremuligheder erhvervsuddannelserne åbner
dørene til.

Viden og oplevelser på egen krop er afgørende for,
at flere unge og deres forældre får øje på de mange
muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne og
erhvervslivet. Det kan ske, når meningsfulde aktiviteter i
folkeskolen bliver koblet til virkeligheden uden for klasse
lokalet. Karrierelæringen hos eleverne styrkes gennem
før, under, og efter aktiviteter.

Forløbene tager udgangspunkt i folkeskolens faglige mål
samt målene for det obligatoriske emne ”Uddannelse og
job”. Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, og der er forløb til en bred vifte af folkeskolens fag som f.eks. matematik, naturfag, samfundsfag
og dansk. Enkelte forløb er udelukkende koblet til emnet
”Uddannelse og Job”.

Vi håber, at materialet vil inspirere folkeskolerne til at
indgå i forskellige samarbejder med lokale virksomheder
og erhvervsskoler, og på den måde være med til styrke
den lokale sammenhængskraft og udvikling.

”Grib Erhvervsuddannelserne” lægger desuden op til
Åben Skole aktiviteter – særligt samarbejde med virksomheder eller erhvervsskoler. Det er endvidere oplagt at
bringe rollemodeller såsom forældre, virksomhedsejere
eller lærlinge i spil.

Vi opfordrer til, at alle udskolingslærere og elever vil
arbejde med flere af de forløb, der er i materialet, og
vi inviterer folkeskolerne til et tæt samarbejde med
erhvervsskolerne både før, under og efter DM i Skills.
God fornøjelse.

Undervisnings- og aktivitetsmateriale er
udarbejdet i projektet: Grib Erhvervsuddannelserne – IgotSkills, der er et samarbejde mellem kommuner, erhvervsskoler, Ungdommens
Uddannelsesvejledning og folkeskoler i Region
Sjælland. Det er samtidig en forlængelse og
udvikling af materialesamlingen: Fang Erhvervsuddannelserne, der er udarbejdet i Region Midt
jylland i 2017. Materialet kan også findes på
www.IgotSkills.dk, der primært er målrettet folkeskoleelever, samt på www.skillsdenmark.dk.
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