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Aktivitetens grundelement 
 

Aktiviteten har til hensigt at lette overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse. Aktiviteten omfatter 

implementering af et 2-dags introforløb, hvor grundskoleelever og lærere kommer på besøg på 

erhvervsuddannelserne, og bliver klædt på i forhold til, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse giver 

adgang til. Læreren har således bedre mulighed for at vejlede eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse 

til deres videre karriere. Formålet med aktiviteten er endvidere, at sikre at eleverne kan foretage et mere 

kvalificeret valg af uddannelse. 

 

Forløbsbeskrivelse  
 

Introduktion til erhvervsuddannelserne 
 

 
Aalborg skolerne har i samarbejde med UU-Aalborg lavet et Uddannelse og job - forløb for 

6.klasser med overskriften ”Arbejdsliv”, og inviteret grundskolerne. 

 

I forløbet beskæftiger vi os bl.a. med, hvad det vil sige at tage/have en erhvervsuddannelse – og 

hvad det vil sige at have skills. Eleverne arbejder med egne styrker og oplever, at der er forskellige 

måder at lære på. 

 

Eleverne får en oplevelse på en af følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner: TECHCOLLEGE, 

SOSU Nord, AMU Nordjylland og AH (Aalborg Handelsskole). 

UU fordeler hvilke skoler, der skal besøge hvilke erhvervsuddannelser. 

 

UU-Aalborg planlægger i samarbejde med erhvervsuddannelserne indholdet og deltager i dele af 

afviklingen af forløbet. Men der er enkelte væsentlige opgaver for skolen, som her præciseres: 



 
 

3 
 

 

Skolens opgave i forbindelse med forløbet: 

- Klassens lærer deltager sammen med klassen i forløbets to dage. 

- Skolen arrangerer og betaler transport til ungdomsuddannelserne.  

Klassens lærer følges med klassen på ungdomsuddannelsen, så eleverne kan være der 8.30 

og klassens lærer følger eleverne retur til skolen efter kl. 14. 

- Klassens lærer efterbehandler forløbet hjemme på skolen http://uu-

aalborg.dk/efterbehandling-af-vejledningsaktiviteter/ 

 

 

Program for 2-dages introforløb –  2018 

 
Dag 1 

8.30 – 10.00 Karrierelæring med UU-vejlederen 

10.00 – 14.00 Rundvisning og introduktion til uddannelsen. Eleverne præsenteres for skolens fagkultur med 

alderssvarende opgaver. 

Dag 2 

8.30- 14.00 Oplevelsesbaseret undervisning på erhvervsuddannelserne.      

Hvornår udbydes forløbet? 

To dage i uge 22 mandag + tirsdag el. onsdag + torsdag   

Eller…  

to dage i uge 23 onsdag + torsdag: 

 

Opfølgning og erfaringsudveksling 
 

Efter forløbene mødes Aalborg-skolerne og UU-Aalborg og erfaringsudveksler omkring allerede afholdte 2-

dages introforløb.  

 

 

 

 

http://uu-aalborg.dk/efterbehandling-af-vejledningsaktiviteter/
http://uu-aalborg.dk/efterbehandling-af-vejledningsaktiviteter/
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Program for 2-dages introforløb – 1. halvår 2019 
 

Arbejdsliv: En introduktion til erhvervsuddannelserne 

 

 

 

 

Kære skoleledere og lærerteam for 7. årgang 

Vi laver nu et spændende Uddannelse og job-forløb for 7.klasser med overskriften ”Arbejdsliv”.  

Forløbet handler om sammenhængen mellem grundskole, uddannelse og arbejdsliv.  

Eleverne kommer til at beskæftige sig med, hvad det vil sige at tage/have en erhvervsuddannelse. 

De vil stifte bekendtskab med unges arbejdsvilkår før og nu, prøve kræfter med et eller flere 

fagområder og arbejde med egne styrker. 

Vi har i efteråret haft succes med 7. klasser på Juniorintro i samarbejde med Aalborgs 

erhvervsuddannelser og UU-Aalborg. 

Eleverne vil få en oplevelse på en af følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:  

TECHCOLLEGE, SOSU Nord, AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole. 

Forløbet varer 2 dage i uge 20 eller 21, mandag + tirsdag eller onsdag + torsdag.  

For hver klasse deltager 1 lærer. 

Dag 1 

8.30 – 14.00: Karrierelæring. Eleverne præsenteres for erhvervsuddannelserne.  

De bliver vist rundt, introduceret til uddannelsen og præsenteret for skolens fagkultur med 

alderssvarende opgaver. 

Dag 2 

8.30- 14.00: Oplevelsesbaseret undervisning på erhvervsuddannelserne.      

Eleverne skal spille City of Educatia, som er et augmented reality 

spil – ligesom Pokémon GO. Her vil de støde på en række 

udfordringer, de skal løse sammen.  

Spillet foregår i ”byen Educatia”, hvor de skal samle point og dyste 

mod andre hold i klassen. Opgaverne i spillet er relateret til 

erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at de skal løse forskellige 
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opgaver inden for eksempelvis tømrer-, mediegrafiker-, mekanikerfaget og så videre.   

 

Deadline for tilmelding er den 1. april 2019 til Grethe Sørensen på ggs-skole@aalborg.dk 

 

Skolens opgave i forbindelse med forløbet: 

- Klassens lærer deltager sammen med klassen i forløbets to dage. 

- Skolen arrangerer og betaler transport til ungdomsuddannelserne.  

- Klassens lærer følges med klassen til ungdomsuddannelsen, så eleverne kan være der 8.30 

og klassens lærer følger eleverne retur til skolen efter kl. 14. 

- Klassens lærer efterbehandler forløbet hjemme på skolen.   

 

Få inspiration til efterbehandling her: http://uu-aalborg.dk/efterbehandling-af-

vejledningsaktiviteter/ 

 

I vil få et velkomstbrev med praktiske oplysninger, når forløbet nærmer sig. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte en af os. 

 

Med venlig hilsen 

Tina 
Vestergaard 
Teamleder 
UU-Aalborg 
Tlf: 252204521 

Mette Bowyer 
Koordinator 
Aalborg 
Handelsskole 
Tlf: 27105938 
mbow@ah.dk  

Brian Kjær Andreasen 
Koordinator 
AMU Nordjylland 
Tlf: 96332231 
bka@amunordjylland.
dk 

Rune Platz 
Konsulent 
SOSU Nord 
Tlf: 31647364 
rupl@sosunord.d
k 

Susanne 
Østergaard 
Afdelingsleder 
TECHCOLLEGE 
Tlf: 25266639 
suoe@techcollege.
dk 

      
  

 

 

 

 

http://uu-aalborg.dk/efterbehandling-af-vejledningsaktiviteter/
http://uu-aalborg.dk/efterbehandling-af-vejledningsaktiviteter/


 
 

6 
 

Aktivitetssammenhæng og additionalitet 
 

Omdrejningspunktet for arbejdet med intro- og brobygningsaktiviteter er, at vi fremadrettet sikrer 
at overgangen fra grundskolen til vores uddannelser er af høj kvalitet.  

Vores intro/brobygningstilbud skal ramme en bred mål- og aldersgruppe. Der skal være en 
progression, så det man møder på intro i 6. klasse ikke er det samme man oplever i 8. eller 
10.klasse. 

Målet er: Brobygning skal være af så høj kvalitet, at grundskole eleverne ønsker at komme tilbage 
til TECHCOLLEGE. 

 

For at kvalificere introforløbene er der arbejdet med: 

 Indholdselementer, fordelingen af praksis og teori, konkurrencer og vejledning i 
undervisningen. Disse værdier afhænger af hvilken type forløb der er tale om. 8. klasse er 
typisk mere oplevelsesbaseret og indeholder mindre vejledning, hvor EUD10 er mere 
udfordret på vejledningsdelen. 

 Sammensætning af lærergruppen, lærerprofiler der har lyst og evner til opgaven, er gode 
til at skabe en relation og har en forståelse for den unge målgruppe. 

 

Med dette projekt har vi fået mulighed for at invitere yngre elever til intro på skolerne. 6. klasse er 
den yngste gruppe vi har haft i forløb. De er videbegærlige og går til opgaven med ildhu. 

Det er en fordel at eleverne er her to dage, dag et med små opgaver der involverer det værktøj 
(hammer/piskeris) som bruges i faget, dette ruster dem til at udføre opgaver dag 2, ligeledes er de 
mere trygge dag 2. 

Fra efteråret 2018 er spillet City of Educatia blevet en del af forløbet. Dette giver en bred 
forståelse for erhvervsskolernes muligheder. 

Efteråret 2017 havde vi på TECHCOLLEGE er pilotprojekt med Aalborg Kommune og UU 15. 
7.klasser fra Aalborg Kommune deltog i et 4 dages forløb, hvor de var på TECHCOLLEGE 2 af 
dagene. Det kommende forløb vil komme til at adskille sig fra dette, da Educatia bliver en del af 
introduktionen til erhvervsuddannelserne. 7.kl intro vil indholdsmæssigt på fagdelen komme til at 
ligne 6.klassesforløbet. 

 

 


