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VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 1 

Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 
fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne.   

Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at uddannelsen som helhed er færdiggjort 
efter end hovedforløb, som også inkludere studieåret. Dette er en ny tankegang, som tager 
tid at få integreret ind i organisationen, underviserne og eleverne (som jo får hue på efter 
endt grundforløb).  

Dette projekt vil omhandle kontaktlæren, studietidsunderviser, de forskellige faglærer på 
klassen, praktik/virksomhedskonsulenterne, elevcoach, SPS vejledere m.m. i et 
kontinuerligt flow igennem selve skoleåret.  Nogle hold vil kun have 1 person som 

håndtere aktiviteter i projektet – andre vil have flere. Dette er både i forhold til hvad 
skolen kan stille til rådighed samt afhængigt af klassens sammensætning. 

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 2 

Moodle bliver den platform, som bruges på Aalborg Handelsskole til at lede eleverne 
igennem dette projekt. Vi har valgt dette værktøj af forskellige årsager. Her et udpluk af 
eksempler: 

 Dette tillader forskellige undervisere, som vil kunne varetage projektets mål på en 
klasse, da moodle tydeliggøre klassens/elevens status i realtime.  

 Giver mulighed for integration af forskellige værktøjer 
 Eleven kan vende tilbage til forløbet igennem hele uddannelsesforløbet, da alt jo er 

online på moodle platformen. 
 Fremadrettet kan sørge for et ensformigt udgangspunkt omkring projektet – på 

tværs af de mange klasser 
 Mulighed for fleksibilitet, da der ikke foreligger et fast program men opgavestyret 

moodle platform – da eleven skal opnå kompetencer igennem det arbejde med 
opgaverne og ikke baseret på en fastsat tid til at opnå denne læring (hvis forløbet 
var programsat) 

 

OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

Ovenstående mål opnås igennem deltagelse i projektet, hvor vi på Aalborg Handelsskole 
bruger blended learning, klasseundervisning og selvstudie, hvor værktøjet – er elevernes 
Moodlerum (online). Her kan eleven og underviseren følge progressionen, da der konstant 
måling på deltagelse/aktivitet ved forskellige opgaver.  

 



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 3 

Oversigt af grundmodulets aktiviteter  

Forklaring af aktviteter efter grundmodulets overskrifter (i forhold til projektbe-
skrivelsen) er relevant, da disse skal bruges i registreringen for underviserne og eleverne. 
Udover disse punkter, er der også Intro & evaluering og tillægsmodul 2 – service, hvilket 
nogen hold kan have implementeret i forløbet.  Eleverne har modtaget oplæg og derefter 
fået hjælp/vejledning til opgaveløsning og refleksion. Nogle elever har lagt arbejde i selve 
processen derhjemme og i weekender, da deres skoleforløb har været en del presset oveni 
tidsmæssigt. Opgaverne er styret af moodlerum og de undervisere, som har 
klassen/holdene.  

Intro – Opstart er delt ind i 2 dele – del 1 og del 2. Del 1 består af at få projektet 
introduceret og eventuelt læse mere omkring dette. Del 2 består i at få indblik i de 
forskellige brancher, som man kan uddanne sig til igennem Aalborg Handelsskole og 
overveje – have refleksioner omkring ønskestedet i forhold til praktikstedet, men også 
andre virksomheder og til sidst – hvis man bare skal have en elevplads. På denne måde 
starter overvejelserne og reflekstionerne omkring uddannelsesforløbet og selve 
elevpladssøgningen også med opstart i projektet.  

Herefter følger de overskrifter som vist i den næste figur på side 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 4 

 

 

Evaluering – dette er det sidste, som eleven arbejder med i projektet. Aalborg 
Handelsskoles egen evaluering og den officielle evaluering i forbindelse med deltagelse i 
projektet og udfyldelse af afslutningsskemaer.  

 

 

Fremtoning

• eleven skal google sig selv & logge resultater
• samtaler & opgaver omkring fremtoningen (med fokus på de sociale medier)
• mind-map, netværk og linked-in

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

• besøg af virksomhedskonsulenter til opstartsvejledning i samarbejde med 
kontaktlæren/studietidsunderviser.

• Undervisning i ansøgning & CV, udarbejdelse af materialer

Oprettelse på 
praktikpladsen.dk

• besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med 
registrering på praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren/studietidsunderviser er også 
involveret.

Jobsøgning & 
samtale

• (eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration)
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler
• jobdating med virksomheder (på skolen, event)

Personlige & sociale 
kompetencer

• oplæg omkring præsentation og kommunikation. 
• personlighedstests, DISC light profil
• refleksioner

Rettigheder & pligter
• oplæg (artikel) & opgaver omkring rettigheder og pligter

Praktik
• 3 dages praktikforløb

Arbejdsmiljø & kultur

• (besøg i virksomheder/besøg afvirksomheder indenfor valgt branche)
• Arbejde med oplæg, video og opgaver



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 5 

Beskrivelse af opgaver/læringsmål i grundmodulet 

1. Intro – del 1 & 2: Eleven skal kunne se formålet med deltagelse i projektet og opnå 
viden omkring muligheder for en elevplads – ved gennemgang af video og opstart 
af refleksioner omkring drømme-elevpladsen, men også ”hva-nu” situationen, hvis 
man ikke får sin ”drømme-elevplads”.  

2. Personlige og sociale kompetencer: Overvejelser og refleksioner omkring egne 
styrker og svagheder. Hvem er du og hvordan kan du ”sælge” dig og dine gode sider 
til en virksomhed. Øvelserne på klassen giver eleven mulighed for indsigt og vækst.  

3. Fremtoning: Indsigt, information og refleksion omkring elevens digitale fodspor og 
hvordan det digitale image også påvirker arbejdsliv, dagligdagen og fremtiden. 

4. Påbegyndelse af ansøgning & CV: At eleven får tanker omkring ansøgninger og CV – 
og eleven får udarbejdet en slags prototype af en ansøgning & et CV.  

5. Rettigheder og pligter: Eleven får en forståelse for hvad der er forventet af dem på 
arbejdsmarkedet igennem opgaver og oplæg (artikel).   

6. Jobsamtalen & CV: Eleven får viden omkring forskellige strategier til en samtale. 
Eleven får gennemset sit CV og får dannet sig 10 gode råd til egen samtale, som 
passer til eleven. Teori og praksis bruges som kombination til dette.  

7. Praktik. Eleven deltager i 5 dages praktik med besøg og feedback. Dette består af 
grundmodulets 3 dages praktik og tillægsmodul 1 med 2 dages praktik med 
vejledning. 

8. Arbejdsmiljø & kultur: Eleven opnår viden omkring arbejdsmiljø og kultur 
igennem undervisning og opgaver. 

9. Evaluering: Eleven får en oplevelse af, hvad de har opnået igennem projektet.  
 



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 6 

Oversigt over estimeret tidsforbrug 

I alt estimeret tid: ca. 65 timer uden tidsregistrering og administration.  Dette 
angivet timeantal er uden tid afregnet til tidsregistrering, opstartsskemaer osv.  

Time oversigt "Den erhvervsfaglige vej til succes" 

Undervisning elev arbejde Undervisningstema 

0,5 0 Intro del 1 

0,5 2 Intro del 2 

1 1 Personlige og sociale kompetencer 

1 3 påbegyndelse af ansøgning & CV 

1 1 praktikpladsen.dk 

1 3 Fremtoning 

2 3 jobsøgning, samtale 

1 0 Arbejdsmiljø & kultur 

2 1 Rettigheder og pligter 

1 0 Evaluering 

    Praktikbesøg i virksomhed (Grundmodul  

11 14 Ca. 25 Timer i alt + praktik (40 timer) = 65 timer* 
 

Eleven har arbejdet fokuseret igennem opgaver og forløbet med feedback og vejledning 
fra underviserne, praktik/virksomhedskonsulenterne og eventuelt også virksomhederne.  

Enkelte klasser kan variere en smule i timeantallet grundet det faglige niveau hos 
eleverne. Er der eventuelt nogen sammensaætninger af klasser med en stor procent 
læsesvage elever, så kan sektionen omkring jobsøgning, have et lidt større tidsforbrug end 
rammerne foreslår.  

* PRAKTIK: Eleverne deltager i 5 dages praktikforløb i en virksomhed. Denne arbejdstid 
kan være meget forskellig dog prøver arbejdsgiver at give dem 37 timer – afhængigt af 
arbejdsopgaver, sæsonen, virksomhedens resourcer osv. Oveni tiden hos arbejdsgiver, så 
er der også tid til besøg og feedback med eleven ved brug af tillægsmodulet. Derfor vil 
tidsforbruget for en elev med brug af grundmodul og tillægsmodul 1 i praktik være på ca. 
40 timer oveni grundmodulets ca. 25 timer. Her kan der også forekomme tid til underviser 
til besøg og samtale omkring praktikbesøget.  



VEJLEDNING TIL 2.1 ARBEJDSMARKEDPARAT 

Side 7 

Screenshots af vores moodleforløb 
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VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 1 

Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i en kombination af forskellige elementer omkring 
eleven, hvilket allerede er tilstede i dag, men hvor der nu skal større fokus på dette og 
samhørigheden imellem de forskellige led. Dette stiller krav til samarbejde imellem de 
forskellige undervisere og de forskellige støtte-personer omkring eleven end tidligere 
samt en del mere fokus på selve praktikplads situationen fra opstarten på selve 
grundforløbet. Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at uddannelsen som helhed 
er færdiggjort efter end hovedforløb.  

Udviklingen af projektet er derfor opdelt i forskellige blokke, hvor man vil arbejde varieret 
med de ovennævnte elementer igennem opnåelsen af de opsatte mål. Dette vil omhandle 
kontaktlæren, de forskellige faglærer på klassen, USF undervisere, studievejledere, praktik  

 

 

konsulenter, elevcoach, SPS vejledere m.m. i et kontinuerligt flow igennem selve GF2 
forløbet. Dog vil der være specifikke fagpersoner, som vil tage ansvaret for de forskellige 
blokke, som tovholdere – så alle er informeret omkring deres rolle, når selve 
udviklingsprojektet påvirker selve GF2 forløbets undervisning direkte.  

 

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 

selvrealisering

læring om 
kompetencer, værdier 

& adfærd

successoplevelser med 
branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde



VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 2 

OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

App’en Gameday skal integreres som metode i at nå disse mål og blive en integral del af elevernes værktøj, 
når denne er færdigudviklet.  

METODE: BLOKKE 1-4  
De forskellige undervisningsblokke er også sat op på de forskellige mål.  

BLOK1:  

Mål 2: Eleverne får kendskab til egne og personlige kompetencer 
Mål 1: Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet og kravet til dem, som elever 
Mål 5: Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer 
BLOK2: 

Mål 1: Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet og kravet til dem, som elever 
Mål 3: Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til erhvervslivet 
Mål 4: Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en praktikplads 
BLOK3: 

Mål 3: Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til erhvervslivet 
Mål 4: Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en praktikplads 
Mål 5: Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer 
BLOK4: 

Historien...Ingen mål. Vi skal fortælle den gode historie og dokumentere forløbet. 
Gennemgå vores data materiale og revidere forløbet afhængigt at det feedback modtaget 
og erfaringer.  



VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 3 

  

 

Opfølgning og arbejde med revision af forløbet og ændringer hertil samt opsamling af 
data igennem de forskellige faser, som evidens på selve udviklingsarbejdet. Derfor er dette 
kun relevant i denne omgang igennem selve udviklingen af projektet. 

Dette er en vigtig del af udviklingen af projektet, da der allerede er outputindikatorer, som 
skal opnås: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 

Dette er målbart ud af de 9000 elever, som deltager i projektet og gennemførelsesraten på 
EUD skulle derfor gerne stige med 6% til 2020, hvilket betyder 969 flere unge i Region 
Nordjylland gennemfører en EUD uddannelse (dette skal stige igennem projektperioden). 
På Aalborg Handelsskole Langagervej gælder det vores helt nye GF2 elever, hvor vi har 
fokus på alle 4 profiler og både EUD & EUX. For begge elevgrupper har det været 
gældende at selve forløbet er obligatorisk og de fleste af timerne har været integreret ind i 
elevens skema.  

Blok 1: Intro-forløb

Blok 2:
Kompetencer

Blok 3: 
Erhvervsfaglighed

Blok 4:
Historien



VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 4 

Forløbet er forskelligt afhængigt af de forskellige uddannelsesretninger – så hver elev vil 
også opleve forløbet på sin måde, da det skal være baseret på deres uddannelsesretning 
og elevens egne kompetencer. Alle elever har dog samme opstart i BLOK 1 for at give dem 
samme indledning til selve projektet og hjælpe eleverne med at finde ud af om de er på 
den rigtige uddannelsesretning (baseret på hvor eleven vil være på arbejdsmarkedet). 
Igennem de forskellige oplæg og projekter danner vi en forhåbning om, at eleverne har 
mulighed for at udvide deres netværk og relationer til erhvervslivet og om man er EUD 
eller EUX elev, så er dette en fantastisk mulighed at gøre brug af.  

GF2 EUD eleverne står i den situation, at de efter de 20 ugers undervisning og eksamener, 
skal have sig en elevplads – så de kan påbegynde deres hovedforløb. Dette betyder derfor, 
at vi har udviklet et MENTOR-forløb, hvor MENTOREN er en person fra erhvervslivet 
(relevant til elevens uddannelsesprofil), som kommer 3 gange på skolen og hjælper eleven 
igennem processen med at finde/søge om en elevplads. Processen går ud på følgende 
møder mellem MENTOR fra erhvervslivet og eleven: 

1. møde: Første møde er bruges til introduktion af mentoren – baggrund og 
arbejdsfunktion. Herefter at lære eleven at kende, elevens forventninger til en elevplads 
og fortælle om egne erfaringer med elever. Afslutningsvis snakkes om hvad eleven kan 
forvente i deres elevtid og hvilke kompetencer, der efterspørges.   

2. møde: Eleverne er nu i gang med jobsøgning. Dette møde skal derfor gå med hjælp til 
ansøgningen eleverne har sendt deres ansøgninger på forhånd og der gives gode råd vedr. 
ansøgningen og CV’et. Mentor fortæller om situationer fra den virkelige verden, samtaler 
og erfaringer omkring ansættelse osv. Samtidig klargøres eleverne til speeddating med 
virksomheder.  

3. møde: Der følges op på forløbet. Hvem har elevplads og hvad skal der til for at opnå 
dette. Mulighed for de sidste gode råde, inden eleverne er færdige på skolen. Snakke om 
udvikling af netværk m.m.   

GF2 EUX eleverne har deltaget i alle aktiviteterne men ikke MENTOR-ordningen med 
erhvervslivet, da disse elever ikke ville føle sig motiveret til dette, da deres 
elevpladssøgning først er aktuel senere og at det ikke ville gælde alle eleverne (en stor del 
af disse vil eventuelt også læse videre). Vi hjælper dog stadig med udvikling af netværket 
og inddragelse af erhvervslivet i forskellige undervisningssituationer. GF2 EUX eleverne er 
også igennem hele ansøgningsprocessen, så de har en ansøgning og CV klar til studieåret, 



VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 5 

hvor der skal arbejdes hårdt på det faglige og derfor sikkert ikke overskud til stor indsats 
vedr. elevplads, så meget af benarbejdet gøres her på GF2.  

Generelt er der flere forskellige aktiviteter udviklet til selve projektet, som eleverne 
gennemgår ved deltagelse i deres GF2 uddannelse – hvor blokkene er integreret. 
Værktøjet bør være elevens Moodlerum (online), hvor eleven kan følge sin progression, da 
der konstant måling på deltagelse/aktivitet dog er dette opstartsfasen, så ikke alt når i 
moodle til de første 20 uger.  

 



VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 INDSATS 

Side 6 

Detaljeret oversigt over blok 1-4 

Blok 1: Intro-forløb 
Varighed: 3, 5 + 4,5 + 5 varighed (13 timer)* 
= ca. 13 timer i alt.  
 
Beskrivelse af BLOK 1 
 
Dag 1: 3,5 timer 

Udgangspunktet her er, at eleverne skal stifte bekendtskab med alle de 
forskellige ”hjælpe-funktioner”, som skolen stiller til rådighed for øget gennemførelse 
samtig med at de skal være bevidste om, at målet med uddannelsen er at tilegne sig en 
elevplads. Dette er en svær proces for størstedelen af eleverne og derfor vil der være stor 
fokus på, at eleven også lærer om sig selv og hvilken personlig udvikling som venter 
forude, så man kan præge motivation positivt igennem uddannelsesforløbet.  

Skolen invitere 1-2 hovedforløbselever ind til oplæg omkring de forskellige retninger 
(Detail, Handel, Kontor & Event). Igennem disse oplæg bliver eleven klar på, hvad der 
forventes af dem efter grundforløbet i form af arbejdsopgaver m.m. og høre omkring de 
forskellige elevers brug af kommunikationsmetoder til at faktisk få denne elevplads, som 
de holder oplæg omkring.  

Eleven deltager i en online quiz efter dagens oplæg, så eleven har muligheden for at 
reflektere omkring informationerne. 

Dag 2: 4,5 timer ialt 

Eleven skal blive mere bevidst omkring sig selv og selve uddannelsesforløbet. Denne dag 
bruger vi timer på 2 ting.  

Del 1. (1 time) Dette går ud på at udføre 2 forskellige test: 

- Iværksættertesten 
- Jobindextesten 

Resultatet af begge test gennemlæser eleven og uploader disse op i deres moodlerum. Så 
kan eleven reflektere over disse igennem forløbet. De kan også bruges af kontaktlæren til 
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at opdele eleverne i forskellige gruppesammenhænge eller til differentiering i selve 
forløbet.  

Del 2. (3,5 timer) Dette går ud på at eleverne skal gøre sig overvejelser omkring mulig 
praktikforløb eller opnå en indsigt i virksomhedskultur (Heineken Holland).  

1) Praktikforløb – Her opnår eleverne indsigt i hvilke krav der forventes og hvilke 
virksomheder, som findes på arbejdsmarkedet. Eleverne bruger tid på 
forberedelsen og besøger virksomhederne. 

2) Elever, som skal på studietur skal også have indsigt i hvilke krav arbejdsmarkedet 
forventer og bruger tiden på forberedelse omkring virksomhedskultur og 
virksomhedskultur med internationale virksomheder 

Ved begge forløb uploader eleven deres reflektioner og besvarelse på opgave i 
moodleforløbet. 

Dag 3 eller dag 4: 5 timer 

Eleven skal blive mere bevidst omkring sig selv og selve uddannelsesforløbet. Lære sig 
selv bedre at kende – finde sine styrke og svagheder. Eleverne har arbejdet hjemme med 
Identitetsopgaven omkring ”Hvem er jeg?” og fremlægger denne for hinanden på klassen 
(i plenum).   

Professionelt oplæg (1 time). Vi starter først med et oplæg udefra – med en positiv 
oplægsholder, som kan påvirke elevernes motivation. Dette er forskelligt af karakter – 
afhængigt at tilgængelighed. Krav – at det inspirerer eleven! 

Præsentation (4 timer) 

Eleven har fået en identitetsopgave og kan selv udvælge punkter fra selve opgaven, som 
bruges til præsentation omkring eleven selv – så hvor meget og hvor personligt bliver det, 
hvilket kompetencer er i spil til selve præsentationen. Enkelte elever kan være usikre 
omkring denne opgave og derfor er det underviserens ansvar at stille et trygt 
læringsfællesskab til rådighed og give forksellige muligheder for at fremføre denne (sidde 
på sin plads, stå ved tavlen, lave video osv. ) – Dog skal der være fokus på, at eleven skal 
igennem selve progressionen omkring at kunne opsøge og stå foran forskellige mulige 
arbejdsgivere og præsentere sig selv (hvilket opnås sennest igennem de 20 uger på 
Grundforløbet). 
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Eleven har arbejdet 1 time selv med identitetsopgaven og på selve præsentationsdagen er 
der 3 timer sat af til præsentationerne (25-33 elever i klasserne) 

 
Blok 2: Kompetencer 
Varighed: 6+1+1+3+4+2* 
= ca. 17 timer i alt. 
Besøg af erhvervslivet: 2-3 besøg af 2 timers varighed ca. 6 timer (Alle) 
Møde med EUD elever omkring MENTOR programmet. 1 time 
Besøg og samarbejde med praktikservice (praktikkonsulent) 1 time (Alle) 
Arbejde m. Ansøgning & CV (underviser 1 times undervisning) & 2 timers arbejde (Alle) 
2 x møder med mentorer (EUD elever) ca. 4 timer 
Forberedelse til møde med mentorer (EUD elever) ca. 2 timer 
 
Beskrivelse af BLOK 2 
I denne blok er det svært at definere hver eneste elevs deltagelse i de forskellige aktiviter 
baseret på deres profil (henviser til oversigt skemaet, som bliver opdateret løbende pr. 
forløb).  
 
Udgangspunktet her er, at eleverne skal opnå kompetencer, som øger deres kendskab til 
arbejdsmarkedet og gør dem mere attraktive for erhvervslivet. Eleverne får tildelt en 
mentor fra erhvervslivet, som gennem samtaler skal forberede og vejlede eleven til den 
gode indgang til praktikplads. Samtidig skal eleven komme tættere på indsigten i egne 
kompetencer (styrker & svagheder, skrive ansøgninger) & tilegne sig kompetencer til at 
finde elevpladser.  

I samarbejde med erhvervslivet inviteres forskellige virksomheder ind på skolen for at 
holde oplæg omkring deres elevprogrammer og samtidig en introduktion ind i deres 
virksomhedsverden. Virksomhederne medbringer nuværende elever, som fortæller om 
deres ansøgningsprocess og deres job som elev – hvad der er krævet af dem m.m. Dette 
giver eleverne mulighed for at udvikle deres netværk og samtidig bringe 
elevpladssøgningen tættere ind til selve eleven, mens de har muligheder for at stille 
spørgsmål til de nuværende elever eller få gode råd.  

På Aalborg Handelsskole har vi et team af Praktikkonsulenterne, som hjælper eleverne 
med at komme i gang med deres elevpladssøgning. Igennem dette projekt, så får 
praktikkonsulenterne mulighed for at etablere et tæt samarbejde med eleven og har et 
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tidspunkt dedikeret til de forskellige klasser for at forsikre, at alle elever får kendskab til 
praktikpladsen.dk og tilegner sig viden omkring ansøgning og CV.  

Udover den almindelige undervisning skemalægges 1-2 timers undervisning i en uge, hvor 
der er fokus på at skrive ansøgninger og CV baseret på input fra praktikkonsulenterne og 
det udviklede materiale til dette projekt (lagt i Moodle-forløbet for eleven). Eleven skal 
derfor bruge 1-2 timer med at arbejde på deres ansøgning og CV, hvilket uploades i 
Moodle til gennemgang af læsevejleder/praktikkonsulenter/undervisere – eventuelt 
feedback gives til eleven omkring deres dokumenter.  

EUD elevens kompetencer er også i spil, når de skal i gang med samarbejdet. Her bliver 
man gjort mere klar på relevante egenskaber til en elevplads, men samtidig får mentoren 
også gjort eleven opmærksom på hvordan elevens styrker og svagheder er synlige for 
mulige arbejdsgivere. Her vil der også forekomme forberedende arbejdsopgaver til eller i 
forbindelse med møderne.  

 
Blok 3: Erhvervsfaglighed 
Varighed: 2+10+2+1+2,5+2+2 +1,5+ (5 til 12 timer) eller +4* 
= ca. 23-35 timer i alt. 
Introduktion til Blok 3: erhvervsfaglighed & QR løb: 2 timer. (Alle) 
Opgavebearbejdning (i praktik eller besøg ved international virksomhed): 10 timer (Alle) 
Fremlæggelser af opgaven med feedback i plenum: 2 timer (Alle) 
Forberedelse til speeddating (EUD elever): 1 time 
Speeddating (EUD elever): 2,5 timer 
Stjerneløb EUD & EUX detail: 2 timer 
Handel & Kontor EUD & EUX besøg af erhvervslivet i forbindelse med SIMU & e-conomic 
arbejdet & forberedelse: 5-12 timer 
Detail & Event EUD & EUX: Samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med 
tværfagligopgave: ca. 4 timer 
1 x møde med mentorer (EUD elever) ca. 2 timer 
Evaluering & afslutning (alle) ca. 1,5 time 

Beskrivelse af BLOK 3 
I denne blok deltager også aktører som fx studievejleder og praktikvejleder. samt 
undervisere, der ved anvendelse af digitalisering vil give eleverne indblik i pligter og 
rettigheder på arbejdsmarkedet, personligt salg samt EMMA-modellen. QR-løbet er en 
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innovativ måde for eleverne at bearbejde forksellige informationer og derefter omæstte 
det til viden igennem kahoots, konkurrence, video m.m. 

Eleverne vil i denne blok skulle omsætte deres tanker og reflektioner omkring deres 
kompetencer til at faktisk bruge dem i praksis igennem enten virksomhedsopgaver i 
udlandet eller praktikbesøg i Danmark. I denne periode vil eleverne skulle arbejde med 
opgaver rettet mod deres uddannelsesprofil og i forbindelse med arbejdsmarkedet.  

Igennem projektet er der udviklet specifikke undervisningsforløb, hvilket skal styrke 
eleven videre omkring kompetencerne til en eventuel elevplads og samtidig styrke 
netværket med erhvervslivet ved virksomhedbesøg i forbindelse med undervisning, 
projekter og generelle oplæg omkring arbejdsmarkedet.  

I forbindelse med dette projekt vil EUD eleverne også deltage i et speeddating event med 
virksomheder, som har eller leder efter elever med deres uddannelsesprofil. Eleverne vil 
skulle omsætte al deres viden opnået igennem deltagelse i projektet til at prøve det af til 
f.eks speeddating eventet. Efterfølgende får de muligheden for at reflektere over dagen 
med deres mentorer og lægge en plan fremadrettet i jagten på elevpladsen.  

 
 
Blok 4: Historien 
Varighed: ca. 1-2,5 time pr. elev (ekstra)* 
De elever, der allerede har fået elevplads, fremhæves på en central plads på skolens 
område med navn og billede. En underviser interviewer eleven. Herefter deles historien 
på skolens SoMe-kanaler til inspiration for andre. (Ikke fuldført i 2017 – skal gøres 2018) 
 
(Blok 5: Opfølgning, evaluering & ændringer) 
Varighed: ingen elevtid  
Projektgruppen mødes med de relevante undervisere og støttefunktion personale fra 
skolen – i forbindelse med afslutning af projektet. Efterfølgende mødes projektgruppen til 
videreudvikling og redigering af projektet til nyt skoleår. Kontakter til erhvervslivet 
etableres igen og forløbet planlægges ind i skoleårets struktur. 
 

*Vær OBS på at der skal også tilsidesættes ca. 1 time pr. måned til tidsregistrering af elevernes aktiviter oveni i 
de ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned og ikke pr. BLOK.  
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Tidslinje for overordnet emner/aktiviteter 

 

BLOK 5: REDIGERING AF FORLØBET BASERET PÅ EVALUERINGER & ERFARINGER 
(PROEJKTGRUPPEN) & KLARGØRING AF REVIDERET FORLØB TIL DE NÆSTE 20 UGER.  

Blok 1
• Opstart af projektet 
• Introduktion af "hovedforløb" - mødet med elever med elevplads dag 1
• Introduktion af Moodle, elevens kompetencer & hjælpefunktioner på 

skolen

Blok 2
• Virksomhedsoplæg
• Introduktion af mentorer fra erhvervslivet & mentorprogrammet
• Samarbejde med praktikkonsulenter
• Arbejde med Ansøgning & CV

Blok 3

• Information omkring rettigheder, regler, EMMA kriterier m.m.
• Arbejde med opgaver ude hos virksomhederne 

(praktik/virksomhedsbesøg i udlandet)
• Mentorprogrammet
• Speeddating
• Undervisningsforløb i samarbejde med erhvervslivet baseret på de 

forskellige uddannelsesretninger

Blok 4
• Opfølgning på elever med elevplads
• Interviews og indsamling af information til markedsføring internt og SoMe.
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Opdeling af aktiviteter på uddannelsesprofiler 

Aktiviteter EUD 
Detail 

EUX 
Detail 

EUD 
Event 

EUX 
Event 

EUD 
Handel 

EUX 
Handel 

EUX 
Kontor 

Blok 1: Hele konceptet 
Intro, opgaver, oplæg fra 
hovedforløbselever m.m. 

x x x x x x x 

Blok 2        
Forskellige Virksomhedsoplæg x x x x x x x 
Registrering af elever på 
praktikpladsen 

x  x  x   

Introduktion til mentorordning x  x  x   
Jobsøgning (Ansøgning, CV og 
Samtale) 

x x x x x x x 

Samarbejde med Praktik konsulenter x x x x x x x 
2 x mentormøde x    x   
Blok 3        
QR-LØB x x x x x x x 
1 x mentormøde x    x   
Speeddating x    x   
SIMU & Economics (tværfag projekt)     x x X 
Stjerneløb detail 
(tværfag projekt) 

x x      

Innovationsprojekt 
(tværfag projekt) 

X X X X    

Forskellige virksomhedsoplæg x x x x x x x 
Opgaver i forbindelse med (praktik & 
virksomhedsbesøg i udlandet) 

x x x x x x x 
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Materialer 

Her får du en oversigt over de forskellige elementer, som er udviklet og brugt i selve forløbet. Dog er de 
fleste af elementerne uploadet i et uddannelsesspecifikt moodleforløb, hvor eleverne & underviserne kan 
følge med i progressionslinjen omkring deres status på opgaver og læring.  

Blok 1: Introduktionen (Intro-ugen) 
1.1 Møde med uddannelsesprofilerne (skabelon til elevpræsentationer) 
1.2 Reflektionsopgave til møde med profiler 
1.3 Identitetsopgave  
1.4 Test: Jobindex & Iværksætter 
1.5 Opgave omkring Praktikpladssøgning/Research omkring virksomhed til studietur 
1.6 Introduktion af deres moodlerum 
 
Blok 2: Kompetencer 
1.1 Mentorordning 
1.2 Ansøgning 
1.3 CV 
1.4 Jobsamtale 
1.5 Praktikpladsen.dk  
1.6 Praktikkonsulent 

 
Blok 3: Det erhvervsfaglige 
1.7 Opgaver afhængig af uddannelsesprofil (erhvervspraktik/virksomhedsbesøg) 
1.8 Mentorordning 
1.9 QR løb – EMMA, Videoer, personlig salg, padlets, lovgivning 
1.10 Speeddating 
1.11 Opgaver afhængig af uddannelsesprofil (tværfaglige projekter) 

 
Blok 4: Den gode historie 
1.12 Interview spørgeramme 
1.13 Youtube videoer 
1.14 Udslusningsskema 
 
-------------------------------------------------------- 
Blok 5: Opfølgning 
1.15 Online spørgeskema 
1.16 Dataindsamling 
1.17 Analyse & resultat 
1.18 Opfølgning 
1.19 Ændringer 
1.20 Kontakt til erhvervslivet (Netværksmøde) 
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Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 

fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne. Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at 
uddannelsen som helhed er færdiggjort efter end hovedforløb. Dette projekt vil omhandle 
først og fremmest kontaktlæreren for disse 2 x klasser og med fokus på praktikoplevelsen 
og virksomhedssamarbejdet – altså oplæg og jobdating. Igennem deltagelse i projektet, så 
vil vi opnå målene dog med fokus på disse elementer med virksomhederne grundet 
ressourcer på klasserne.  
 
 
 
 
 
 
 

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDK826DK826&sxsrf=ACYBGNTXyDb7hds5lF7fYsT5rqrnb6GpcA:1570394451486&q=ressourcer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj4n8Cbv4jlAhUQbVAKHVuMDjEQkeECCC0oAA
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OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

I begyndelse af projektet var målene, som outputindikatorer: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 *Talene er dog justeret siden.  

På Aalborg Handelsskole gennemfører vores GF2 EUD elever dette projekt, som en 
obligatorisk aktivitet og på de andre hold er mange af timerne integreret ind i elevens 
skema. Vores udfordring med disse 2x hold – var at mange af eleverne som deltog i 
arbejdsmarkedsparathedsprojektet var for unge til at tælle med og synes, at det var et 
irretationsmoment - at skulle udfylde papirerne (tidsregistreringsskemaer med mere). Da 
eleverne stadig skulle gøres klar til arbejdsmarkedet og skolen ikke ønsket at forstyrre 
undervisningen yderligere, så valgte vi at udplukke vigtige elementer fra Grundmodulet 
og bruge Tillægsmodul1 til disse elever, da læringen for denne elevgruppe var størst her, 
hvor vi koblede praksis på.  
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Detaljeret oversigt over EUD GF2 forløb 

Intro-forløb 
Eleven blve introduceret for projektet og de aktiviteter, som det ville indeholde. Man 
snakkede om hvorfor det ville være relevant og hvad eleven skulle bruge dette til – også til 
senere brug i livet.  
 
Kompetencer 
Besøg og samarbejde med praktikservice (virksomhedskonsulent)  
Ud og finde arbejdeplads til praktik – vejledning hertil af skolen igennem underviserne og 
kontaktlæren, eventuelt også virksomhedskonsulenten.  
 
Erhvervsfaglighed 
Opgavebearbejdning (i praktik): ca.30-37 timer (praktikbesøg)  
Mulighed for fremlæggelser af opgaven med feedback i plenum: ca. 2 timer  
Virksomhedsbesøg 1-5 timer (afhængig af profil) 
Forberedelse til speeddating: ca. 1-2 time 
Speeddating (EUD elever): 2 timer 
 
Afslutning 
Evalueringer og opfølgning. Her evalueringer eleverne projektet med obligatorisk EU 
evaleruings link og AH spørgeundersøgelser. Ca. 1 time  
 
Vær OBS på at der skal også tilsidesættes min. 1 time pr. måned til tidsregistrering af 
elevernes aktiviter oveni i de ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned – 
sidst på måneden og afleveret til Mette Mundt senest d. 1. i hver måned. Der kan også 
forekomme differentieret elev timeforbrug – grundet sygdom og arbejdsindsats, erfaring 
m.m. Husk som kontaktlærer at tage kontakt til koordinator, hvis man er bekymret for eleven 
ikke opnår de komptencer/timer, som projektet forventer.  
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Tidslinje for overordnet emner/aktiviteter 

 
 

”Blokke” – er en tidligere/ældre betegnelse for opdeling af forløbet. Det er stadig i beskrivelsen, da det giver en 
tidslinje oversigt over aktiviteterne.  

 

 

Blok 1
• Opstart af projektet 

Blok 2
• Samarbejde med virksomhedskonsulenter
• Arbejde med Ansøgning & CV
• Registrering på praktikpladsen.dk

Blok 3

• Arbejde med opgaver hos/med virksomhederne 
(praktik/virksomhedsbesøg i udlandet)

• Speeddating (jobdating) & forberedelse hertil
• Undervisningsforløb i samarbejde med erhvervslivet baseret på de 

forskellige uddannelsesretninger

Blok 4
• Fremlæggelser
• Opfølgning på elever med elevplads, evaluering
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Forklaring af aktiviteter efter grundmodul overskrifter  

Forklaring af aktviteter efter grundmodulets overskrifter (i forhold til projektbe-
skrivelsen) er relevant, da disse skal bruges i registreringen for underviserne og eleverne. 
Udover disse punkter, er der også Intro & evaluering plus eventuelle tillægsmoduler, 
hvilket i dette tilfælde nogen af eleverne har brugt tillægsmodul 1 (2 dages praktikbesøg). 
Nedenunder ses de emner, som underviserne kunne bruge på disse 2 hold, men grundet 
tidsnød/ ressourcer – udvalgte man kun nogle enkelte at tidsregistre.  

 

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

•besøg af virksomhedskonsulenter til opstartsvejledning i samarbejde med 
kontaktlæren/studietidsunderviser

Oprettelse på 
praktikpladsen.dk

•besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med registrering på 
praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren er også involveret.

Jobsøgning & 
samtale

• eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler, at netværke
• jobdating med virksomheder

Praktikbesøg i 
virksomhed

• besøg i virksomhed med praktisk erhvervslivsforberedelse, hvor eleven 
også arbejder med opgave, som skal fremlæggelse efter praktikbesøg (2-3 
dage)

Arbejdsmiljø & 
kultur

• besøg i virksomheder/besøg afvirksomheder indenfor valgt branche
• stjerneløb/simuleret virksomhed

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDK826DK826&sxsrf=ACYBGNTXyDb7hds5lF7fYsT5rqrnb6GpcA:1570394451486&q=ressourcer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj4n8Cbv4jlAhUQbVAKHVuMDjEQkeECCC0oAA


VEJLEDNING TIL GRUNDFORLØB 2 (EUD) 

Side 6 

Eleverne har derfor deltaget i forskellige aktiviteter for at gøre dem arbejdsmarkedsparate, men der har 
været fokus på det praksisnære, da det disse 2 hold bestod hovedsagtligt af de unge elever (stor forvirring 
på holdet, da ganske få elever skulle tidsregistrere – grundet alder).  

Underviserne har derfor heller ikke arbejdet i moodleforløb, hvilket kan være styringsgrundlaget for de 
mange aktiviteter, da det jo ikke har været relevant i dette tilfælde (da ikke alle arbejdsmarkedsparathed 
aktiviteter blev tidsregistreret til projektet, da vi i projektet havde fokus på det praksisnære – som praktik, 
virksomhedsbesøg og speeddating med virksomheder).  Dog har ikke alle elever deltager i alle aktiviteterne, 
da nogen har været på virksomhedsbesøg i udlandet.  

Elevernes aktiviteter har været integreret ind i elevernes almindelige skema, ekstra timer tilføjet skemaet og 
nye aktiviteter igennem de 20 ugers undervisning på GF2.  
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VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 1 

Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 
fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne.   

Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at uddannelsen som helhed er færdiggjort 
efter end hovedforløb, som også inkludere studieåret.  

Dette projekt kan omhandle kontaktlæren, de forskellige faglærer på klassen, 
praktik/virksomhedskonsulenterne, elevcoach, SPS vejledere m.m. i et kontinuerligt flow 
igennem selve skoleåret.   

Dog vil der være specifikke fagpersoner, som vil kunne tage ansvaret for nogle af de 
forskellige elementer, men med kontaktlæren som selve tovholderen igennem projektet. 
Det vil også være kontaktlæren i samarbejde med Studietidsunderviseren, som sørger for 
elevernes tidsregistrering hver måned, da disse har overblikket over de aktiviteter, som 
klassen har haft i den forgangne måned.  

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 2 

OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

Både EUD og EUX elever skal kunne se uddannelsesforløbet, som en helhed med deres 
hovedforløb – og af man først efter endt hovedforløb med fagprøve er færddiguddannet.  

Deltagelse i projektet har betydet, at vi igen arbejder meget med arbejdsmarkedsparathed 
og holder fokus på at være erhvervslivets skole.  

Værktøjet – er elevernes Moodlerum (online), hvor eleven og underviserne kan følge 
progressionen og altid vende tilbage til undervisningsmaterialerne. Samtidig kan 
underviserne vejlede elever i at arbejde selvstændigt med opgaver og give større fokus til 
vejledning og feedback i undervisningen.   

 



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 3 

Forklaring af grundmodulets aktiviteter  

Forklaring af aktviteter efter grundmodulets overskrifter (i forhold til projektbe-
skrivelsen) er relevant, da disse skal bruges i registreringen for underviserne og eleverne. 
Udover disse punkter, er der også Intro & evaluering og tillægsmodul 2 – service, hvilket 
nogen hold kan have implementeret i forløbet.  Eleverne har modtaget korte oplæg og 
derefter fået hjælp til opgaveløsning. Nogle elever har lagt arbejde i selve processen 
derhjemme og i weekender, da deres skoleforløb har været en del presset oveni 
tidsmæssigt. Opgaverne er styret af moodlerum og de undervisere, som har 
klassen/holdene.  



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 4 

 

 

1.  Personlige og sociale kompetencer: (ca 1-5 timer) 

Der vil foregå en variation af aktiviteter, som vil præge disse kompetencer.  
Hoveddelen vil dog bestå af personligtest og snakke om fordele og ulemper. Som regel 
består dette modul på dette tidspunkt af oplæg omkring personlighedstest, elevens 
udførelse af tests, elevens arbejde med opgave og sig selv samt fælles oplæg på klassen 
med feedback.  

Fremtoning

• eleven skal google sig selv & logge resultater
• samtaler & opgaver omkring fremtoningen (med fokus på de sociale medier)

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

• besøg af virksomhedskonsulenter til opstartsvejledning i samarbejde med 
kontaktlæren/studietidsunderviser.

• Undervisning i ansøgning & CV

Oprettelse på 
praktikpladsen.dk

• besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med 
registrering på praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren er også involveret.

Jobsøgning & samtale

• (eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration)
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler, at netværke
• jobdating med virksomheder

Personlige & sociale 
kompetencer

• oplæg omkring præsentation og kommunikation. 
• personlighedstests

Rettigheder & pligter

• oplæg & opgaver omkring rettigheder og pligter

Arbejdsmiljø & kultur

• (besøg i virksomheder/besøg afvirksomheder indenfor valgt branche)



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 5 

2. Fremtoning: (ca. 1-5 timer) 

Dette er som regel opstarten, da eleverne allerede har gået her i 1 helt år. Derfor 
arbejder med elevens digitale proil/image i stedet. Her arbejder man også med linked-
in og netværk.  

3. Påbegyndelse af ansøgning & CV: (tidsforbrug varierende) 

Her arbejder eleven med forskellige opstarts elementer omkring hvad en ansøgning og 
CV er, hvordan bruges det og hvorfor skal man udarbejde dette osv.  

4. Rettigheder og pligter: (1-3 timer) 

Eleven modtager undervisning i forskellige rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet 
og løser opgaver herom.  

5. Jobsamtalen, ansøgning & CV: (tidsforbrug varierende) 

Eleven arbejder med jobsøgning, samtale, CV med underviseren, 
virksomhedskonsulenten eller virksomheder, hvor der også gives feedback. 

6. Arbejdsmiljø & kultur 

Dette er opdelt efter 2 overskrifter: (tidsforbrug varierende) 

6.1. Besøg af/besøg hos – virksomheder (Desuden har de også en simuleret 
virksomhed, hvor dette er relevant). Hvor mange virksomhedsbesøg, som eleven 
har deltaget i kan varierer, da man deltog i de oplæg, som eleven mente ville være 
relevante) 

6.2. Arbejde med forskellige arbejdsmiljø opgaver eller arbejdskultur (eventuelt i 
simuleret virksomhed). 

* Servicemodul – nogle elever tilvalgte modulet service, hvor man har modtaget 
undervisning, set video og arbejdet med opgaver og oplæg herom (1-10 timer) 

     7. Evaluering (0,5-1,5 timer) 

Her færdiggør eleverne en EU evaluering (obligatorisk) og et spørgeundersøgelse fra 
Aalborg Handelsskole (ikke obligatorisk) og der bliver snakket omkring forløbet og 
hvad eleven har fået ud af dette. Dette sker samme dag, som eleven deltager i 
jobdating, hvor forskellige virksomheder leder efter elever.  



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 6 

Vær OBS på at der skal også tilsidesættes min. 1 time pr. måned til tidsregistrering af 
elevernes aktiviter oveni i de ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned – 
sidst på måneden og afleveret til Mette Mundt senest d. 1. i hver måned. Der kan også 
forekomme differentieret elev timeforbrug – grundet sygdom og arbejdsindsats, erfaring 
m.m.  



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 7 

Oversigt over estimeret tidsforbrug 

Dette forløb er bestående af en samling elever,s om har gennemgået mange forskellgie 
elementer tidligere. Nogen har deltaget tidligere i projektet og skal derfor differentieres i 
opgaver. Andre har ikke mødt projektet tidligere og skal derfor alle elementer igennem. 
Enkelte elever skal læse videre, men vi ønsker stadig at gøre disse elever 
arbejdsmarkedsparat, men har ikke de samme ønsker til forløbet.  Derfor kan timeantalet 
af forbrug hos hver elev forekomme ret variende og forskellige.  



VEJLEDNING TIL STUDIEÅRET (EUX) 

Side 8 

Screenshots af vores moodleforløb 
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BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 1 

Baggrund 

Vores elever på EUS10 hold er elever, som tidligere har taget en gymnasiel uddannelse og 
nu har besluttet at tage en erhvervsuddannelse oveni. Disse elever skal derfor også 
matches med en virksomhed og en elevplads. Vi har kun disse elever et kort stykke tid, 
men har valgt, at de også skal være deltager i projektet, da de jo også bliver færdige hos os 
og ser det som færdiggørelse af en uddannelse. Samtidig – så har disse elever oftes 
allerede en holdning til en elevplads – altså en motivation for – at det er det, som eleven 
ønsker (for ellers havde de allerede en gymnasiel uddannelse at læse videre med). 
Eleverne har derfor også brug for en forståelse omkring jobsøgning, 
arbejdsmarkedsparathed og viden omkring muligheder, rettigheder og forventninger.  

Da eleverne er på skolen igennem et kort forløb, så vil det hovedsagligt være kontaktlæren 
og praktik/virksomhedskonsulenten, som håndtere forløbet. Dog kan enkelte faglærere 
også blive involveret, hvis relevant.  

Da eleverne har en del timer på skemaet allerede, så vil kontaktlæren fungere som 
konsulent og igangsætteren – i form af introduktion til materiale, opgaver og opfølgning 
med feedback. Der vil være en forventning til eleven, at mange af opgaverne bliver 
forberedt hjemme efter skemalagte timer eller i weekenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 2 

Projektet 

Det er vigtigt, at denne elevgruppe pgså repræsentere erhvervsskolen og bliver 
arbejdsmarkedsparate, da der skal holdes fokus på de outputindikatorer, som blev 
diskuteret ved porjektetsopstart: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 

For vores elevgrupper har det været gældende, at selve forløbet er obligatorisk - og de 
timer, som kunne integreres i skemaet som undervisning, blev integreret ind i elevens 
skema. Her på disse korte 10 ugers forløb, har eleverne dog været særligt presset og 
mange af timerne er læst som selvstudie, da eleverne har en tidligere forforståelse for 
denne læringsmetode.   

Information i form af video, quiz, powerpoint, dokumenter – finder eleven på et særligt 
tilrettelagt moodlerum, som underviseren styrer. 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 3 

Oversigt over forløbet 

Eleven har som opstart arbejdet med Intro, personlige & sociale kompetencer, arbejdsmarkedsparathed, 
branchekendskab osv, men går ellers igennem alle disse punkter i undervisningen og som hjemmearbejde. 

 
 

Fremtoning

• eleven arbejder med netværk
• samtaler & opgaver omkring fremtoningen (med fokus på de sociale medier)

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

• refleksioner og arbejde med opgaver, video m.m.

Oprettelse på 
praktikpladsen.dk

• besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med 
registrering på praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren er også involveret.

Jobsøgning & 
samtale

• eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler, at netværke
• eventuelt jobdating med virksomheder

Personlige & sociale 
kompetencer

• oplæg omkring præsentation og kommunikation. 
• Beskrevet sig selv på skrift til klassen
• personlighedstests

Rettigheder & 
pligter

• oplæg & opgaver omkring rettigheder og pligter.
• Eventuelt deltagelse i  QR løb

Evaluering

• Evaluering af forløbet og deltagelse i projektet. 

Arbejdsmiljø & 
kultur

• Videooplæg & opgaver
• stjerneløb/simuleret virksomhed



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 4 

Detaljeret oversigt over forløbet  

Eleverne modtager 2 x moodlerum ved opstart. 1 opstartsrum og 1 DEVS arbejdsrum. 
Forskellen på de 2 rum – er, at vi gør opmærksom på arbejdsmarkedparathed fra start i 
deres fælles opstartsrum og giver dem opgaver, oplæg og refleksions tid inden eleverne 
skal over i arbejdsrummet.  
 
Oprettelse på praktikpladsen.dk kan variere tidsmæssigt, hvor dette er i forløbet på de 10 
uger, men oftest i opstarten.  
 
Intro  
– opstart til projektet. 
Personlige & sociale kompetencer 
– fremlæggelser (skriftlig/mundtlig omkring hvem eleven er – styrker og svagheder) 
Oprettelse på praktikpladsen.dk  
– samarbejde med praktikkonsulent fra skolen og kontaktlæreren. 
Påbegyndelse af ansøgning                                                                                                                         
– arbejde med indsigt i hvordan man søger elevplads. Fordele og ulemper med forskellige 
fremstillinger, refleksioner om forskellige brancher.   
(arbejdsmiljø & kultur)                                                                                                                                
– video og eventuelle virksomhedsbesøg omkring dette tema. Elevene arbejder eventuelt 
også med opgaver og underviseren har integreret dette ind i undervisningen omkring 
miljø og kultur.  
Disse emner er som regel bearbejdet som det første i forløbet. 
 
Jobsøgning & samtale                                                                                                                                    
– Både virksomhedskonsulenten, eventuelle virksomhedsbesøg og kontaktlæren 
underviser/vejleder eleven i dette. Samtidig er der video, opgaver, refleksionsopgaver, 
selve udførsel og feedback af disse.  
(arbejdsmiljø & kultur)  
– video og eventuelle virksomhedsbesøg omkring dette tema. Elevene arbejder eventuelt 
også med opgaver og underviseren har integreret dette ind i undervisningen omkring 
miljø og kultur og kan have opgaver, som dækker dette i deres simulieret virksomhedsuge. 
 
 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 5 

Fremtoning                                                                                                                                                         
– Her arbejder man både med digital awareness i fagfaget IT og snakker om selve egen 
fremtoning online og på sociale netværk. Eleverne modtager f.eks teori omkring hvordan 
man laver en professionel Linkedin profil og brainstormer netværk.  
Rettigheder & pligter                                                                                                                                 
–  Dette sker med kontaktlæreren og virksomhedskonsulenten – man snakker om EMMA 
kriterier, lovgivning, pligter på arbejdsmarkedet. Samtidig arbejder man med simuleret 
virksomhed.  
Disse følgende emner kommer i midten og mod slutningen af forløbet. Det er svært at give 
en ca. beskrivelse på antal timer eleverne bruger, da denne form for undervisning lægger 
op til differentieret brug. Underviseren giver teori og tjekker op på elevens arbejde, men 
tiden som eleven giver til dette – det bestemmer de jo selv, da det oftest er arbejde i 
frikvarteret, efter skolen, om aften eller i weekenden.  
 
Tillægsmodul 2 (op til 10 timer) modtager eleverne som regel også oplæg herom. 
Derefter arbejder eleven selvstændigt med emnerne, hvor underviseren har tilrettelagt et 
langt forløb, hvor eleven kan fordybe sig i hele service konceptet. Derfor er det også 
differenteret hvor vidt eleverne har fuldført dette og opnået alle timerne til rådighed i 
projektet eller brugt flere hertil.  
 
Evalueringen bruges som afslutning.  
*Vær OBS på at der skal også tilsidesættes ca. 30min til 1 time pr. måned til tidsregistrering af elevernes 
aktiviter oveni i de ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 6 

Tidsforbrug over forløbet  

Dette forløb var et særligt tilrettelagt forløb, hvor der ville forekomme en stor variation af tidsforbrug fra 
elevens side. Eleven er jo valgt til mere selvstudietid grundet deres uddannelsesbaggrund og derfor var 
forløbet tilrettelagt, så både onlineelever og klasseundervisningselever ville kunne deltage (og havde 
modtaget projektgodkendelse for denne undervisningsform af projektstyrelse/koordinator).  

Derfor har disse klasseundervisningsforløb også haft lærerstyret moodleforløb med en del elevstyret 
arbejdsopgaver – som ikke kunne stramstyres i forbindelse med forbrug af tid, da eleven har valgt at bruge 
den tid, som opgaven ville tage dem. Underviseren har derfor brugt tid på at vejlede eleverne igennem 
oplæg, teori og selve opgaver, hvor eleverne har arbejdet igennem med forståelse og udarbejdelse af selve 
besvarelserne – ligesom på vores online forløb (som vi var godkendt til at køre) dog med mulighed for 
personlig og tilstedeværelse ved gennemgang af teori og oplæg.  

Tidsforbruget på dette forløb lå ca. mellem 30-50 timer – dog uden praktikbesøg og uden brug af 
tillægsmodul 1.  

 

 

 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 7 

Screenshots af vores moodleforløb 

 

 



BESKRIVELSE AF FORLØB EUS10 

Side 8 
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Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 
fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne. Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at 
uddannelsen som helhed er færdiggjort efter end hovedforløb.  
Dette projekt vil omhandle kontaktlæren, de forskellige faglærer på klassen, USF 
undervisere, studievejledere, praktik/virksomhedskonsulenterne, elevcoach, SPS 

vejledere m.m. i et kontinuerligt flow igennem selve GF2 forløbet.   

Dog vil der være specifikke fagpersoner, som vil kunne tage ansvaret for nogle af de 
forskellige elementer, men med kontaktlæren som selve tovholderen igennem de 20 uger. 
Det vil også være kontaktlæren, som sørger for elevernes tidsregistrering hver måned, da 
kontaktlæren har overblikket over de aktiviteter, som klassen har haft i den forgangne 
måned.  

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde
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OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

I begyndelse af projektet var målene, som outputindikatorer: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 Talene er dog justeret siden.  

På Aalborg Handelsskole gennemfører vores GF2 EUX elever dette forløb & vores GF2 EUD 
elever, som en obligatorisk aktivitet og mange af timerne er integreret ind i elevens skema.  

GF2 EUD eleverne står i den situation, at de efter de 20 ugers undervisning og eksamener, 
skal have sig en elevplads – så de kan påbegynde deres hovedforløb 

Vi hjælper eleverne med udvikling af netværket og inddragelse af erhvervslivet i 
forskellige undervisningssituationer. GF2 eleverne er igennem hele ansøgningsprocessen, 
så de har en ansøgning og CV klar til, når denne skal bruges – om det er efter uddannelse 
(20 uger) eller efter studieåret. Generelt er der flere forskellige aktiviteter udviklet til 
selve projektet, som eleverne gennemgår ved deltagelse i deres GF2 uddannelse – hvor 
blokkene er integreret. Værktøjet – er deres Moodlerum (online) og underviseren, som 
oftest er kontaktlæreren følger eleverne igennem forløbet og hjælper dem med at blive 
arbejdsmarkedsparat.   
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Detaljeret oversigt over EUD GF2 forløb 

Intro-forløb: 
Den første uge bruges tid dag 1 på introduktion til hovedforløb og elevpladssøgningen. 
Senere på ugen arbejder man med personlige og sociale kompetencer.  Udgangspunktet 
her er, at eleverne skal stifte bekendtskab med alle de forskellige ”hjælpe-funktioner”, som 
skolen stiller til rådighed for øget gennemførelse samtig med at de skal være bevidste om, 
at målet med uddannelsen er at tilegne sig en elevplads. Dette er en svær proces for 
størstedelen af eleverne og derfor vil der være stor fokus på, at eleven også lærer om sig 
selv og hvilken personlig udvikling som venter forude, så man kan præge motivation 
positivt igennem uddannelsesforløbet. Skolen invitere 1-2 hovedforløbselever ind til 
oplæg omkring de forskellige retninger (Detail, Handel, Kontor & Event). Igennem disse 
oplæg bliver eleven klar på, hvad der forventes af dem efter grundforløbet i form af 
arbejdsopgaver m.m. og høre omkring de forskellige elevers brug af 
kommunikationsmetoder til at faktisk få denne elevplads, som de holder oplæg omkring.  
 

Eleven skal blive mere bevidst omkring sig selv og selve uddannelsesforløbet. Lære sig 
selv bedre at kende med tid på skolen og de udfordringer, som der er og med moodlerum 
og underviser, så finder eleven sine styrke og svagheder. Eleverne har arbejdet hjemme 
med Identitetsopgaven omkring ”Hvem er jeg?” og fremlægger denne for hinanden på 
klassen (i plenum).   

 
Blok 2: Kompetencer 
Besøg og samarbejde med praktikservice (praktikkonsulent) 1 time (Alle) 
Arbejde m. Ansøgning & CV (underviser 1-3 timers undervisning) & 2-4 timers arbejde  
 
Udgangspunktet her er, at eleverne skal opnå kompetencer, som øger deres kendskab til 
arbejdsmarkedet og gør dem mere attraktive for erhvervslivet. Eleven skal komme tættere 
på indsigten i egne kompetencer (styrker & svagheder, skrive ansøgninger) & tilegne sig 
kompetencer til at finde elevpladser igennem moodle-forløbet. 

Hvis muligt, så har vi samarbejde med virksomheder omkring deres elevprogrammer og 
samtidig en introduktion ind i deres virksomhedsverden. Virksomhederne medbringer 
nuværende elever, som fortæller om deres ansøgningsprocess og deres job som elev – 
hvad der er krævet af dem m.m. Dette giver eleverne mulighed for at udvikle deres 
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netværk og samtidig bringe elevpladssøgningen tættere ind til selve eleven, mens de har 
muligheder for at stille spørgsmål til de nuværende elever eller få gode råd. Dette gøres 
også ved at lede efter praktikplads til forløbet  her kommer eleverne også tættere på 
erhvervslivet og er klædt på til dette igennem skolen og moodleforløbet.  

For at eleven kan opnå disse kompetencer, har vi udviklet et MENTOR-forløb, hvor 
MENTOREN er en person fra erhvervslivet (relevant til elevens uddannelsesprofil), som 
kommer 3 gange på skolen og hjælper eleven igennem processen med at finde/søge om 
en elevplads. Processen går ud på følgende møder mellem MENTOR fra erhvervslivet og 
eleven: 

1. møde: Første møde er bruges til introduktion af mentoren – baggrund og 
arbejdsfunktion. Herefter at lære eleven at kende, elevens forventninger til en elevplads 
og fortælle om egne erfaringer med elever. Afslutningsvis snakkes om hvad eleven kan 
forvente i deres elevtid og hvilke kompetencer, der efterspørges.   

2. møde: Eleverne er nu i gang med jobsøgning. Dette møde skal derfor gå med hjælp til 
ansøgningen eleverne har sendt deres ansøgninger på forhånd og der gives gode råd vedr. 
ansøgningen og CV’et. Mentor fortæller om situationer fra den virkelige verden, samtaler 
og erfaringer omkring ansættelse osv. Samtidig klargøres eleverne til speeddating med 
virksomheder.  

3. møde: Der følges op på forløbet. Hvem har elevplads og hvad skal der til for at opnå 
dette. Mulighed for de sidste gode råde, inden eleverne er færdige på skolen. Snakke om 
udvikling af netværk m.m.   

På Aalborg Handelsskole har vi også et team af Praktik/virksomhedskonsulenter, som 
hjælper eleverne med at komme i gang med deres elevpladssøgning. Igennem dette 
projekt, så får praktikkonsulenterne mulighed for at etablere et tæt samarbejde med 
eleven og har et tidspunkt dedikeret til de forskellige klasser for at forsikre, at alle elever 
får kendskab til praktikpladsen.dk og tilegner sig viden omkring ansøgning og CV.  

Blok 3: Erhvervsfaglighed 
QR løb: 2 timer. (Alle) 
Opgavebearbejdning (i praktik eller besøg ved international virksomhed): 30 timer 
(praktikbesøg) eller 4-6 timer (virksomhedsbesøg i udlandet) 
Fremlæggelser af opgaven med feedback i plenum: 2 timer (Alle) 
Forberedelse til speeddating (EUD elever): 1 time 
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Speeddating (EUD elever): 2 timer 
Stjerneløb EUD detail: 2 timer 
Detail & Event EUD: Samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med tværfagligopgave: Ca 
2 timer 
Handel EUD: Simu virksomhed med erhvervslivet: Ca. 4-14 timer 
 
Blok 4: Afslutning 
Evalueringer og opfølgning. Her evalueringer eleverne projektet med obligatorisk EU 
evaleruings link og AH spørgeundersøgelser. Ca. 1 time Vær OBS på at der skal også 
tilsidesættes min. 1 time pr. måned til tidsregistrering af elevernes aktiviter oveni i de 
ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned – sidst på måneden og afleveret til 
Mette Mundt senest d. 1. i hver måned. Der kan også forekomme differentieret elev 
timeforbrug – grundet sygdom og arbejdsindsats, erfaring m.m. Husk som kontaktlærer at 
tage kontakt til koordinator, hvis man er bekymret for eleven ikke opnår de 
komptencer/timer, som projektet forventer.  
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Oversigt over estimeret tidsforbrug 

I alt estimeret tid: min. ca. 45 timer (ca. max 74 timer). Dette er grundet 
tillægsmodulet praktikbesøg i virksomhed (ca. 15 timer).  

Dette angivet timeantal er uden tid afregnet til tidsregistrering, opstartsskemaer osv.  

Der kan derfor også forekomme differentieret timeantal, da eleverne kan vælge at bruge 
forskelligt med tid til opgaverne. Eleven kan også have været igennem forskellige forløb, 
men også alderen spiller en rolle og deres tidligere erfaring fra arbejdsmarkedet.  

Samtidig kan der forekomme mindre variationer i timeforbrug til opgaver afhængigt af de 
enkelte klasers skemaer. 
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Tidslinje for overordnet emner/aktiviteter 

 
 

”Blokke” – er en tidligere/ældre betegnelse for opdeling af forløbet. Det er stadig i beskrivelsen, da det giver en 
tidslinje oversigt over aktiviteterne.  

 

 

Blok 1

• Opstart af projektet 
• Introduktion af "hovedforløb" - mødet med elever med elevplads dag 1
• Introduktion af Moodle, elevens kompetencer & hjælpefunktioner på 

skolen
• Eventuelt elev fremlæggelser

Blok 2
• Samarbejde med praktikkonsulenter
• Arbejde med Ansøgning & CV
• Registrering på praktikpladsen.dk
• Mentor forløb

Blok 3

• Information omkring rettigheder, regler, EMMA kriterier m.m. (QR Løb)
• Arbejde med opgaver ude hos virksomhederne 

(praktik/virksomhedsbesøg i udlandet)
• Speeddating (jobdating)
• Undervisningsforløb i samarbejde med erhvervslivet baseret på de 

forskellige uddannelsesretninger (SIMU/Stjerneløb)

Blok 4
• Fremlæggelser
• Opfølgning på elever med elevplads, evaluering
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Forklaring af aktiviteter efter grundmodul overskrifter  

Forklaring af aktviteter efter grundmodulets overskrifter (i forhold til projektbe-
skrivelsen) er relevant, da disse skal bruges i registreringen for underviserne og eleverne. 
Udover disse punkter, er der også Intro & evaluering plus eventuelle tillægsmoduler, 
hvilket i dette tilfælde nogen af eleverne har brugt tillægsmodul 1 (2 dages praktikbesøg).  

 

Eleverne fra disse 2 klasser har forskellige profiler og vil derfor også have forskellige opgaver (nogle havde 
stjerneløb andre havde undervisning i SIMU – simuleret virksomhed). 

Fremtoning

• eleven skal google sig selv & logge resultater
• samtaler & opgaver omkring fremtoningen (med fokus på de sociale medier)

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

• besøg af virksomhedskonsulenter til opstartsvejledning i samarbejde med 
kontaktlæren/studietidsunderviser

• Besøg af mentor

Oprettelse på 
praktikpladsen.d

k

• besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med 
registrering på praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren er også involveret.

Jobsøgning & 
samtale

• eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration
• mentor forløb
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler, at netværke
• jobdating med virksomheder

Personlige & 
sociale 

kompetencer

• oplæg omkring præsentation og kommunikation. 
• hvem er jeg opgaven til eleven med klasse fremlæggelser
• personlighedstests

Rettigheder & 
pligter

• oplæg & opgaver omkring rettigheder og pligter ved QR løb

Praktikbesøg i 
virksomhed

• besøg i virksomhed med praktisk erhvervslivsforberedelse, hvor eleven også arbejder 
med opgave, som skal fremlæggelse efter praktikbesøg (2-3 dage)

Arbejdsmiljø & 
kultur

• besøg af hovedforløbselever, som fortæller om kultur og miljø
• besøg i virksomheder/besøg afvirksomheder indenfor valgt branche
• stjerneløb/simuleret virksomhed
• (Mentor)
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Screenshots af vores moodleforløb
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Billeder af vores aktiviter 
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Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 
fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne.   

Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at uddannelsen som helhed er færdiggjort 
efter end hovedforløb.  

Dette projekt vil omhandle kontaktlæren, studietidsunderviseren og 
praktik/virksomhedskonsulenterne m.m. i et kontinuerligt flow igennem selve GF2 
forløbet.   

Dog vil der være specifikke fagpersoner, som vil kunne tage ansvaret for nogle af de 
forskellige elementer, men med kontaktlæren som selve tovholderen igennem de 20 uger. 
Det vil også være kontaktlæren/studietidsunderviseren, som sørger for elevernes 
tidsregistrering hver måned.  

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde
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OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

I begyndelse af projektet var målene, som outputindikatorer: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 Talene er dog justeret siden.  

På Aalborg Handelsskole gennemfører vores GF2 EUX elever dette forløb & vores GF2 EUD 
elever, som en obligatorisk aktivitet og mange af timerne er integreret ind i elevens skema.  

GF2 EUX eleverne skal igennem dette forløb, så de gøres opmærksom på, at der skal søges 
elevplads hurtigt – også selvom de har 1 år tilbage på studieåret. Eleverne skal også 
mindes på, at det er først en ”hel” uddannelse efter færdiggjort hovedforløb, hvilket er et 
vigtigt budskab for EUX uddannelsen. 

Værktøjet – er elevernes Moodlerum (online), hvor eleven kan finde sine 
undervisningsmaterialer.   
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Detaljeret oversigt over EUX GF2 forløb 

 

1. Intro 2. Personlige & 
sociale 

kompetencer 

3. Påbegyndelse af 
ansøgning & CV* 

4. Rettigheder & 
Pligter 

5. Praktikbesøg i 
virksomhed** 

6. Arbejdsmiljø 
& kultur 

7.Evaluering 

* Teamkoordinator på GF2 EUX kan vælge at også tage enkelte elementer med fra jobsøgning/jobsamtalen 
** Her kan man også vælge at indsætte tillægsmodulet: Praktik i 2 dage (15 timer)  oveni 3 dages besøg. 

Eleverne, som deltager i projektet igennem dette forløb, vil ikke gennemgår alle områder, 
men med fokus på de ovenstående områder. Mange af eleverne opnår allerede ca. 21 timer 
ved 3 dages. Da eleverne skal gøres klar til arbejdsmarkedet og praktikken, så bruges der 
timer til vejledning, snak, information og undervisning oveni og udover det antal, som 
umiddelbart er beskrevet i projektet.  

 

1. Intro: 

Dette er som regel opstartsdagen, hvor eleverne møder forskellige støtte og hjælpe 
funktioner, så de kan blive arbejdsmarkedsparate. De møder elever fra hovedforløb, 
som afholder foredrag (gerne fra de 4 forskellige uddannelsesområder). De bliver 
introduceret for projektet med gennemgang af hvorfor Aalborg handelsskole gør dette 
og hvordan det vil hjælpe dem – eleverne.  

2. Personlige og sociale kompetencer: 

Der vil foregå en variation af aktiviteter, som vil præge disse kompetencer. Som regel 
består dette modul på dette tidspunkt af oplæg omkring ”hvem er jeg” opgave, teori 
omkring denne opgave, oplæg omkring personlighedstest, elevens udførelse af tests, 
elevens arbejde med opgave og sig selv samt fælles oplæg på klassen med feedback.  

3. Påbegyndelse af ansøgning & CV: 

Her arbejder eleven med forskellige opstarts elementer omkring hvad en ansøgning og 
CV er, hvordan bruges det og hvorfor skal man udarbejde dette osv.  

4. Rettigheder og pligter: 
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Eleven deltager i et QR løb, hvor de får en del viden omkring arbejdsmarkedsregler og 
laver forskellige øvelser i ”den gode medarbejders” ånd – som f. eks. Elevatortale, 
styrker og svagheder osv.  

5. Praktikbesøg i virksomhed 

Dette kan være 1 hel dag med virksomhedsbesøg, hvor man oplever arbejdsmiljøet, 
kulturen og hører om arbejdsopgaver m.m. Eller elever opsøger 3-5 dages 
praktikophold med besøg af underviser og opfølgning & dialog omkring dette 
efterfølgende (eventuelt inkludere tillægsmodulet praktik i 2 dage og med opfølgende 
feedback).  

6. Arbejdsmiljø & kultur 

Dette er opdelt efter 2 overskrifter: 

6.1. Besøg af/besøg hos – virksomheder (Eventuelt med simuleret virksomhed, 
hvor dette er relevant) 

6.2. Arbejde med forskellige arbejdsmiljø opgaver eller arbejdskultur (eventuelt i 
simuleret virksomhed). 

     7. Evaluering 

Her færdiggør eleverne en EU evaluering (obligatorisk) og et spørgeundersøgelse fra 
Aalborg Handelsskole (ikke obligatorisk) og der bliver snakket omkring forløbet og 
hvad eleven har fået ud af dette.  

 
Intro-forløb: 
Ca. 4-10 timer i alt.  
 
Udgangspunktet her er, at eleverne skal stifte bekendtskab med alle de 
forskellige ”hjælpe-funktioner”, som skolen stiller til rådighed for øget gennemførelse 
samtig med at de skal være bevidste om, at målet med uddannelsen er at tilegne sig en 
elevplads. Dette er en svær proces for størstedelen af eleverne og derfor vil der være stor 
fokus på, at eleven også lærer om sig selv og hvilken personlig udvikling som venter 
forude, så man kan præge motivation positivt igennem uddannelsesforløbet.  

Skolen inviterer 1-2 hovedforløbselever ind til oplæg omkring de forskellige retninger 
(Detail, Handel, Kontor & Event). Igennem disse oplæg bliver eleven klar på, hvad der 
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forventes af dem efter grundforløbet i form af arbejdsopgaver m.m. og høre omkring de 
forskellige elevers brug af kommunikationsmetoder til at faktisk få denne elevplads, som 
de holder oplæg omkring.  

Eleven skal blive mere bevidst omkring sig selv og selve uddannelsesforløbet. Samtidig 
kigger eleven på sine egne styrker og svagheder igennem test og opgaver – f.eks 
fremlæggelse af ”hvem er jeg” opgaven. De kan også bruges af kontaktlæren til at opdele 
eleverne i forskellige gruppesammenhænge eller til differentiering i selve forløbet.  

Eleven vil også deltage i et forløb, hvor der skal findes praktikplads eller besøge 
virksomhedkulturer.   

1) Praktikforløb – Her opnår eleverne indsigt i hvilke krav der forventes og hvilke 
virksomheder, som findes på arbejdsmarkedet. Eleverne bruger tid på 
forberedelsen og besøger virksomhederne. 

2) Elever, som skal på studietur skal også have indsigt i hvilke krav arbejdsmarkedet 
forventer og bruger tiden på forberedelse omkring virksomhedskultur og 
virksomhedskultur med internationale virksomheder 

Ved begge forløb uploader eleven deres reflektioner og besvarelse på opgave i 
moodleforløbet, men i Intro-perioden skal eleven ”bare” overveje – hvad de skal og hvad 
de overvejer – eventuelt tage kontakt til virksomheder.  

Kompetencer 
ca. 10 timer i alt. 
 
Udgangspunktet her er, at eleverne skal opnå kompetencer, som øger deres kendskab til 
arbejdsmarkedet og gør dem mere attraktive for erhvervslivet. Især igennem 
erhvervspraktik arbejdet og opgaverne, som eleverne skal løse. Dette giver eleverne 
mulighed for at udvikle deres netværk og samtidig bringe elevpladssøgningen tættere ind 
til selve eleven, mens de har muligheder for at stille spørgsmål til de nuværende elever 
eller få gode råd.  

På Aalborg Handelsskole har vi et team af Praktik/virksomhedskonsulenter, som hjælper 
eleverne med at komme i gang med deres elevpladssøgning. Udover den almindelige 
undervisning skemalægges 1 timers undervisning i nogle uge, hvor der er fokus på at 
skrive ansøgninger og CV baseret på input fra praktikkonsulenterne og det udviklede 
materiale til dette projekt (lagt i Moodle-forløbet for eleven).  
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Erhvervsfaglighed 
ca. 10-45 timer i alt. 
QR løb: 2 timer. (Alle) 
Opgavebearbejdning (i praktik): 30-37 timer (praktikbesøg) eller 4-6 timer 
(virksomhedsbesøg i udlandet) 
Fremlæggelser af opgaven med feedback i plenum: 2 timer (Alle) 
 
I denne blok deltager også aktører som fx praktik/virksomhedskonsuletner samt 
undervisere, der ved anvendelse af digitalisering vil give eleverne indblik i pligter og 
rettigheder på arbejdsmarkedet, personligt salg samt EMMA-modellen. QR-løbet er en 
innovativ måde for eleverne at bearbejde forksellige informationer og derefter omæstte 
det til viden igennem kahoots, konkurrence, video m.m. 

Eleverne vil i denne blok skulle omsætte deres tanker og reflektioner omkring deres 
kompetencer til at faktisk bruge dem i praksis igennem enten virksomhedsopgaver i 
udlandet eller praktikbesøg i Danmark. I denne periode vil eleverne skulle arbejde med 
opgaver rettet mod deres uddannelsesprofil og i forbindelse med arbejdsmarkedet. 
Eleverne får også mulighed for at udvide deres eget netværk.  

Igennem projektet er der udviklet specifikke undervisningsforløb, hvilket skal styrke 
eleven videre omkring kompetencerne til en eventuel elevplads og samtidig styrke 
netværket med erhvervslivet ved virksomhedbesøg i forbindelse med undervisning, 
projekter og generelle oplæg omkring arbejdsmarkedet.  

 
Blok 4: Afslutning 
ca. 1 time i alt. 
Blok 4: Evalueringer 

Her evalueringer eleverne projektet med obligatorisk EU evaleruings link go AH 
spørgeundersøgelser. Ca. 1 time 

Vær OBS på at der skal også tilsidesættes min. 1 time pr. måned til tidsregistrering af 
elevernes aktiviter oveni i de ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned – 
sidst på måneden og afleveret til Mette Mundt senest d. 1. i hver måned. Der kan også 
forekomme differentieret elev timeforbrug – grundet sygdom og arbejdsindsats, erfaring 
m.m. Husk som kontaktlærer at tage kontakt til koordinator, hvis man er bekymret for eleven 
ikke opnår de komptencer/timer, som projektet forventer.  
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Oversigt over estimeret tidsforbrug 

I alt estimeret tid: ca. 37 timer-65 timer.  

Dette er grundet tillægsmodulet praktikbesøg i virksomhed (ca. 15 timer). Der kan derfor 
også forekomme differentieret timeantal, da eleverne kan vælge at bruge forskelligt med 
tid til opgaverne. Eleven kan også have været igennem forskellige forløb, men også 
alderen spiller en rolle og deres tidligere erfaring fra arbejdsmarkedet.  

Eleven fortsætter over i nyt og anderledes forløb på studieåret EUX efterfølgende, hvor 
man samler op på de elementer af grundmodulet, som man ikke har arbejdet med 
igennem dette forløb.  

Igennem dette forløb ses følgende elever 

a. Gennemgang af modulet uden praktikbesøg og uden tillægsmodul 1 
b. Gennemgang af modulet med praktikbesøg og med tillægsmodul 1 

Forløbet er udviklet så elev a (som går på samme hold som elev b) også får ca. 30 timers 
vejledning/rådgivning omkring arbejdsmarkedet og parathed til dette senere selvom 
eleven ikke er i praktik. Derved vil elev b opnå flere timer igennem forløbet.  
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Baggrund 

Selve projektet tager udgangspunkt i at gøre eleven arbejdsmarkedsparat og med et 
endnu større fokus på samarbejde med erhvervslivet end erhvervsskolerne allerede har. I 
projektet bliver det til en kombination af forskellige elementer omkring eleven med større 
fokus på samhørigheden imellem de forskellige led på erhvervsskolen. Dette stiller større 
krav til samarbejde imellem de forskellige undervisere og de forskellige støtte-
personer/funktioner omkring eleven end tidligere samt en del mere fokus på selve 
situationen omkring elevpladsen fra opstarten af selve grundforløbet og tættere 
samarbejde med virksomhederne. Eleven motiveres fra start, da det gøres klart – at 
uddannelsen som helhed er færdiggjort efter end hovedforløb.  
Dette projekt kan omhandle kontaktlæren, studietudsunderviser, de forskellige faglærer 
på klassen, USF undervisere, studievejledere, praktik/virksomhedskonsulenterne, 

elevcoach, SPS vejledere m.m. i et kontinuerligt flow igennem selve GF2 forløbet.   

Dog vil der være specifikke fagpersoner, som vil kunne tage ansvaret for nogle af de 
forskellige elementer, men med kontaktlæren som selve tovholderen igennem de 20 uger. 
Det vil også være kontaktlæren, som sørger for elevernes tidsregistrering hver måned, da 
kontaktlæren har overblikket over de aktiviteter, som klassen har haft i den forgangne 
måned.  

Eleven

engagement

fokus på styrker, 
muligheder & 
selvrealisering

læring om 
kompetencer, 

værdier & adfærd

successoplevelser 
med branchen

viden & ny læringrelationsdannelse & 
netværksopbygning

positivt selvværd

motivation

samarbejde
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OPSATTE MÅL FOR PROJEKTET 
 

 Mål 
1 Eleverne opnår indsigt i arbejdsmarkedet & kravet til dem, som elever 
2 Eleverne får kendskab til egne & personlige kompetencer 
3 Eleverne får kendskab til karrieremuligheder & kontakter til 

erhvervslivet 
4 Eleverne afprøver motiverende metoder i at finde & beholde en 

praktikplads 
5 Eleverne bruger praktikpladsen.dk til at finde primære informationer  

 

I begyndelse af projektet var målene, som outputindikatorer: 

• 75 % af erhvervsskoleeleverne bliver mere arbejdsmarkedsparate 
• 75 % af eleverne på EUD opnår ordinære praktikforløb 
• 10 % stigning i elever og virksomheder udbytte/tilfredshed med praktikforløb  
• Matchet mellem skole og praktik styrkes med 25 %, og giver højere kvalitet i 

uddannelsen  
 Talene er dog justeret siden.  

På Aalborg Handelsskole gennemfører vores GF2 EUX elever dette forløb & vores GF2 EUD 
elever, som en obligatorisk aktivitet og mange af timerne er integreret ind i elevens skema.  

GF2 EUD eleverne står i den situation, at de efter de 20 ugers undervisning og eksamener, 
skal have sig en elevplads – så de kan påbegynde deres hovedforløb. 

Vi hjælper eleverne med udvikling af netværket og inddragelse af erhvervslivet i 
forskellige undervisningssituationer. GF2 eleverne er igennem hele ansøgningsprocessen, 
så de har en ansøgning og CV klar til, når denne skal bruges – om det er efter uddannelse 
(20 uger) eller efter studieåret. Generelt er der flere forskellige aktiviteter udviklet til 
selve projektet, som eleverne gennemgår ved deltagelse i deres GF2 uddannelse – hvor 
blokkene er integreret. Værktøjet – er deres Moodlerum (online), hvor eleven (og 
underviser) kan følge undervisningsmaterialerne, så hjælpemidlerne er konstant 
tilrådighed for eleven.  
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Detaljeret oversigt over EUD GF2 forløb 

Intro-forløb: 
Den første uge kan man bruge tid dag 1 på introduktion til hovedforløb og 
elevpladssøgningen. Senere på ugen arbejder man med personlige og sociale 
kompetencer.  Udgangspunktet her er, at eleverne skal stifte bekendtskab med alle de 
forskellige ”hjælpe-funktioner”, som skolen stiller til rådighed for øget gennemførelse 
samtig med at de skal være bevidste om, at målet med uddannelsen er at tilegne sig en 
elevplads. Dette er en svær proces for størstedelen af eleverne og derfor vil der være stor 
fokus på, at eleven også lærer om sig selv og hvilken personlig udvikling som venter 
forude, så man kan præge motivation positivt igennem uddannelsesforløbet. Skolen 
invitere 1-2 hovedforløbselever ind til oplæg omkring de forskellige retninger (Detail, 
Handel, Kontor & Event). Igennem disse oplæg bliver eleven klar på, hvad der forventes af 
dem efter grundforløbet i form af arbejdsopgaver m.m. og høre omkring de forskellige 
elevers brug af kommunikationsmetoder til at faktisk få denne elevplads, som de holder 
oplæg omkring.  
 
Eleven skal blive mere bevidst omkring sig selv og selve uddannelsesforløbet. Eleven må 
gerne arbejde med sig selv igennem tiden på skolen. Og eleven finder eventuelt 
udfordringer, som kan arbejdes videre med igennem opgaver i moodlerum og sammen 
med underviser, så finder eleven sine styrke og svagheder. Eleverne har arbejdet hjemme 
med Identitetsopgaven omkring ”Hvem er jeg?” og fremlægger denne for hinanden på 
klassen (i plenum).   

 
Blok 2: Kompetencer 
Besøg og samarbejde med praktikservice (praktikkonsulent) 1 time (Alle) 
Arbejde m. Ansøgning & CV (underviser 1-3 timers undervisning) & 2-4 timers arbejde  
 
Udgangspunktet her er, at eleverne skal opnå kompetencer, som øger deres kendskab til 
arbejdsmarkedet og gør dem mere attraktive for erhvervslivet. Eleven skal komme tættere 
på indsigten i egne kompetencer (styrker & svagheder, skrive ansøgninger) & tilegne sig 
kompetencer til at finde elevpladser igennem moodle-forløbet. 

Hvis muligt, så har vi samarbejde med virksomheder omkring deres elevprogrammer og 
samtidig en introduktion ind i deres virksomhedsverden. Virksomhederne medbringer 
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nuværende elever, som fortæller om deres ansøgningsprocess og deres job som elev – 
hvad der er krævet af dem m.m. Dette giver eleverne mulighed for at udvikle deres 
netværk og samtidig bringe elevpladssøgningen tættere ind til selve eleven, mens de har 
muligheder for at stille spørgsmål til de nuværende elever eller få gode råd. Dette gøres 
også ved at lede efter praktikplads til forløbet, hvor eleverne også kommer tættere på 
erhvervslivet og bliver klædt på til dette igennem skolen og moodleforløbet.  

På Aalborg Handelsskole har vi et team af Praktik/virksomhedskonsulenter, som hjælper 
eleverne med at komme i gang med deres elevpladssøgning. Igennem dette projekt, så får 
praktikkonsulenterne mulighed for at etablere et tæt samarbejde med eleven og har et 
tidspunkt dedikeret til de forskellige klasser for at forsikre, at alle elever får kendskab til 
praktikpladsen.dk og tilegner sig viden omkring ansøgning og CV.  

Udover den almindelige undervisning skemalægges 1 timers undervisning på ugerne til 
eventuelle projektaktiviteter. Disse kan dog også inkludere andre aktiviteter som 
studiehjælp, information, kontaktlærer rolle o.s.v. Eleven bruger tid på skolen og hjemme 
til at arbejde med de opgaver, som vi har givet til eleven med vejledning fra underviser, 
kontaktlære og praktik/virksomhedskonsulenten.  

Blok 3: Erhvervsfaglighed 
QR løb: 2 timer.  
Opgavebearbejdning (i praktik eller besøg ved international virksomhed): 30 timer 
(praktikbesøg) eller 4-6 timer (virksomhedsbesøg i udlandet) 
Fremlæggelser af opgaven med feedback i plenum: 2 timer  
Forberedelse til speeddating: 1 time 
Speed/jobdating: 2 timer 
Stjerneløb EUD detail: 2 timer 
 
Blok 4: Afslutning 
Evalueringer og opfølgning. Her evalueringer eleverne projektet med obligatorisk EU 
evaleruings link og AH spørgeundersøgelser. Ca. 1 time Vær OBS på at der skal også 
tilsidesættes min. 1 time pr. måned til tidsregistrering af elevernes aktiviter oveni i de 
ovenstående timeoversigter, da disse skal laves pr. måned – sidst på måneden og afleveret til 
Mette Mundt senest d. 1. i hver måned. Der kan også forekomme differentieret elev 
timeforbrug – grundet sygdom og arbejdsindsats, erfaring m.m. Husk som kontaktlærer at 
tage kontakt til koordinator, hvis man er bekymret for eleven ikke opnår de 
komptencer/timer, som projektet forventer.  
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Oversigt over estimeret tidsforbrug 

I alt estimeret tid: ca. 45-50 timer samt tillægsmodulet praktikbesøg i virksomhed (ca. 
15 timer), hvilket er relevant for nogle elever.  

Dette angivet timeantal er uden tid afregnet til tidsregistrering, opstartsskemaer osv.  

Der kan derfor også forekomme differentieret timeantal, da eleverne kan vælge at bruge 
forskelligt med tid til opgaverne. Eleven kan også have oplevet – at nogen elever har flere 
timer, da holdet er delt i 2 igennem 1 uge – hvor nogle elever er i praktik og andre er på 
tur til udlandet. Samtidig kan der forekomme mindre variationer i timeforbrg til opgaver 
afhængigt af de enkelte klassers skemaer. 
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Tidslinje for overordnet emner/aktiviteter 

 
 

”Blokke” – er en tidligere/ældre betegnelse for opdeling af forløbet. Det er stadig i beskrivelsen, da det giver en 
tidslinje oversigt over aktiviteterne.  

 

 

Blok 1

• Opstart af projektet 
• Introduktion af "hovedforløb" - mødet med elever med elevplads dag 1
• Introduktion af Moodle, elevens kompetencer & hjælpefunktioner på 

skolen
• Eventuelt elev fremlæggelser

Blok 2
• Samarbejde med praktikkonsulenter
• Arbejde med Ansøgning & CV
• Registrering på praktikpladsen.dk

Blok 3

• Information omkring rettigheder, regler, EMMA kriterier m.m. (QR Løb)
• Arbejde med opgaver ude hos virksomhederne 

(praktik/virksomhedsbesøg i udlandet)
• Speeddating (jobdating)
• Undervisningsforløb i samarbejde med erhvervslivet baseret på de 

forskellige uddannelsesretninger

Blok 4
• Fremlæggelser
• Opfølgning på elever med elevplads, evaluering
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Forklaring af aktiviteter efter grundmodul overskrifter  

Forklaring af aktviteter efter grundmodulets overskrifter (i forhold til projektbe-
skrivelsen) er relevant, da disse skal bruges i registreringen for underviserne og eleverne. 
Udover disse punkter, er der også Intro & evaluering plus eventuelle tillægsmoduler, 
hvilket i dette tilfælde nogen af eleverne har brugt tillægsmodul 1 (2 dages praktikbesøg).  

 

Fremtoning

• eleven skal google sig selv & logge resultater
• samtaler & opgaver omkring fremtoningen (med fokus på de sociale medier)

Påbegyndelse af 
ansøgning & CV

• besøg af virksomhedskonsulenter til opstartsvejledning i samarbejde med 
kontaktlæren/studietidsunderviser

Oprettelse på 
praktikpladsen.d

k

• besøg af virksomheds/praktikkonsulenter til vejledning i forbindelse med 
registrering på praktikpladsen.dk. Kontaktlæreren er også involveret.

Jobsøgning & 
samtale

• eventuelt besøg fra virksomheder med inspiration
• oplæg & opgaver omkring jobsøgning & samtaler, at netværke
• jobdating med virksomheder

Personlige & 
sociale 

kompetencer

• oplæg omkring præsentation og kommunikation. 
• hvem er jeg opgaven til eleven med klasse fremlæggelser
• personlighedstests

Rettigheder & 
pligter

• oplæg & opgaver omkring rettigheder og pligter ved QR løb

Praktikbesøg i 
virksomhed

• besøg i virksomhed med praktisk erhvervslivsforberedelse, hvor eleven også arbejder 
med opgave, som skal fremlæggelse efter praktikbesøg (2-3 dage)

Arbejdsmiljø & 
kultur

• besøg af hovedforløbselever, som fortæller om kultur og miljø
• besøg i virksomheder/besøg afvirksomheder indenfor valgt branche
• stjerneløb/simuleret virksomhed
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Screenshots af vores moodleforløb
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Billeder af vores aktiviter 
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