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Forløbsbeskrivelse Modtageapparatet - Kunderejsen - aktivitet 3.1 

 

1. Indsatsområde: Modtageapparat 

2. Aktivitetsnummer 3.1 (Ny fortælling) 

3. Forløbets indhold 

a. Fælles kick-off med Søren Bechmann på Tech College i foråret 2019 med deltagelse 

af erhvervsuddannelsesleder, eud-undervisere, studievejledere m.fl. fra Aalborg 

Handelsskole.  

b. Lokal workshop på Aalborg Handelsskole foregik d. 20.03.19. Her fik alle deltagere 

en introduktion til det at arbejde med kunderejser/elevrejser og samtidig blev der 

givet eksempler på ’den gode service’. Formålet var at inspirere til at finde 

forskellige elevrejser, hvor vi som skole med fordel kan forbedre os i mødet med 

elever/forældre. 

c. På workshoppen blev vi inddelt i to grupper. Den ene gruppe kiggede nærmere på 

Åbent Hus-arrangementer, og den anden gruppe på brobygning. Med 

udgangspunkt i modeller fra Søren Bechmann fik vi lavet et godt forarbejde med at 

få defineret kunderejserne fra start til slut. 

d. Videre arbejde: der nedsættes to grupper, som skal arbejde videre med at 

indtænke Åbent Hus og brobygning som en kunderejse. Der vil blive indkaldt til 

mindre workshopmøder, hvor målet er at udtænke og udarbejde konkrete tiltag, 

der skal forbedre denne rejse for kommende elever/forældre. 
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Åbent Hus: 

Mere konkret vil der blive lavet nye tiltag både før, under og efter Åbent Hus: 

 Tilmelding (og dermed mulighed for at sende nyttig info ud inden åbent hus) 

 Mulighed for at vælge den/de uddannelser, som man gerne vil høre mere om inden man 

kommer til åbent hus 

 En vært som tager imod/siger farvel til alle besøgende ved Åbent Hus 

 Mulighed for at vælge flere mindre oplæg (ift. interesser) 

 Sende info ud efter Åbent Hus med mulighed for at kontakte en studievejleder, hvis man 

stadig har uafklarede spørgsmål. 

 

Brobygning: 

Af konkrete tiltag vil vi bl.a. 

 Lave bedre beskrivelser af, hvad det vil sige at vælge brobygning på Aalborg Handelsskole 

 Møde eleverne ved indgangen til skolen, når de møder ind til brobygning 

 Kigge på muligheden for at give eleverne noget med hjem (som forældrene måske også 

ser)  

 


