
MODTAGEAPPARAT 
(vi tuner ind på vores målgrupper og gør 

erhvervsskolen til en enhed, der modtager) 
 

 

Målgruppe: Eksempelvis Primære: Mor, GF2 elever.  Sekundære: Internt erhvervsskolen  

Koncept: Vi skaber grundlag for at fremstå som en homogen institution, der er inviterende og 

overskuelig for alle vores interessenter – vi gør vores modtageapparat til en enhed. 

Hvorfor denne indsats? Alle veje fører til erhvervsskolens modtageapparat – derfor skal vi være 

klar til at åbne døren, invitere indenfor og føre den enkelte let, overskueligt og inspirerende 

igennem vores verden som arbejdsplads, uddannelsesinstitution og samarbejdspartner. Men gør vi 

ikke allerede det? Jo måske! Ofte kan man ikke se skoven for bare forkortelser og 107 

uddannelsesretninger, men rydder vi stierne, pudser skiltene og kommunikerer for næste handling, 

så er der skabt lettere adgang for flere elever til erhvervsuddannelserne. 
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Skitsen nedenfor viser et eksempel på det komplette modtageapparat, som erhvervsskolen kan 
arbejde med. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I denne aktivitet er der arbejdet med indsats på parametrene: 
Medier: Hjemmeside og Facebook - Målgrupperne: GF2 elever og mor.  
Medarbejdere: Relationskabende modtagelse. 

 

Eksempel på produktliste: (Det skal du 

bruge/her skal der laves indsats) 

 
Internt på erhvervsskolen: 

 Onboarding-strategi (program og kodeks)  

 Tjekliste for succesfuld onboarding til inspiration (alternativ til komplet onboardingstrategi) 

 Kendingsmelodi til telefon 

 Tilfredshedsundersøgelse (system/materiale) 

 Samtaleark til kvartalsmøder 

 Mystery shopper 

 Lokale kick off arrangementer 

 

 



 Hjemmeside, der viser vejen til en erhvervsuddannelse, så alle retninger er lette at finde og 

intuitive at følge. 

 Målrettede Facebooksider tilknyttet uddannelsesretningerne og/eller målgrupper. 

 Facebookkampagner (call to action: At besøge hjemmesiden og uddannelsesretning + følge FB side 

for specifik uddannelsesretning) (Herunder Facebookkampagnerne for GF2 og Mor, som denne 

aktivitet har fokus på) 

 

 

 

GF2-elever:  

(Målet er at GF2er skal kunne finde rundt på hjemmesiden, følge uddannelsesspecifik FB side, være klædt på 

første skoledag med den nødvendige information, opleve de er ventet og velkomne første skoledag) 

Indsatser 

1. Målrettet hovedside med navigation til GF2  

2. Målrettet uddannelsesspecifik FB side 

3. Facebookkampagne målrettet GF2 (call to action: Følge Uddannelsesspecifik FB side – fordi her 

bliver du klædt på med den nødvendige information og du kan sparre med dine medstuderende.)  

Mor: 

(Målet er at mor skal kunne finde rundt på hjemmesiden (have en særlig side) og følge særlig FB side for 

hende mhp vejledning af sit barn om ungdomsuddannelse) 

Indsatser 

 Årshjul til indsats på målgruppen: Mor  

 Indhold til Facebooksiden for mor (mor som vejleder) 

 Pressemeddelelse (Erhvervsskolen satser på mor og har udviklet …) 

 Markedsføring af siden/servicen (formen skal udtænkes/Kan være call to action på Åbent Hus Mor) 

 Flyer til UU (digital og analog) der gør opmærksom på denne side/service 

De konkrete kontaktpunkter, der skal arbejdes med, finder egen skole 

selv. Herunder konkretiseres primær og sekundær målgruppe. 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 
Vil man fra projektets side køre konceptet ”Modtageapparat,” skal der af skolerne laves indsats på 
de dele af det komplette modtageapparat, som giver mening for den enkelte skole. Der laves 
forløbsbeskrivelse til DEVS og konceptet gennemføres ud fra de overordnede principper for, at 
være et skarpt modtageapparat på: Hjemmeside og Uddannelsesspecifik Facebookside.  



 
Partnerskolerne har vidt forskellige udgangspunkter og behov for at arbejde med 
modtageapparatet – derfor er der ikke lavet eksempler på handlingsplaner. Handlingsplanerne vil 
fremgå af den enkelte skoles forløbsbeskrivelse for indsatsen. 
 
Projektet kan ikke arbejde med fælles onboardingprogram for alle skoler, men kan opstille 
principper for en succesfuld onboardingstrategi i kraft af tjekliste og dos and don´ts, der spiller 
sammen med relationstankegangen og vores kodeks for kommunikation ”Vi kommunikerer for 
næste handling” til inspiration for indsatsen. 
 

 

Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

GF2: Det handler om at fastholde en nysgerrighed og et engagement hos GF2 eleverne. De skal føle sig 

set og hørt. Indsatsens appel ligger i at tale til en elev, der har gjort sig nogle erfaringer og overvejelser i fht 
sin fremtid og uddannelse. De er forventelig en anelse mere modne end GF1erne. De skal ikke tages i 
hånden og nurses, men de skal guides og kunne se guleroden. De skal have let adgang til den information 
og den viden, som er relevant for dem. De skal tilbydes de fordele, erhvervsskolen har særligt for dem. 
Information og struktur skal være håndgribeligt for dem. GF2erne kan med fordel få et samlingssted/et 
community, der kan samle den brogede flok af individer, så de kan blive en del af et fællesskab i deres 
uddannelsesperiode. (Dette kan være i det fysiske miljø og/eller på de sociale medier.) Foretrukne medier 
er: Facebook, Instagram, Snapchat, oplevelser/events. 

Mor: Mor er sit barns bedste vejleder, og det er erhvervsskolens opgave at bekræfte hende i dette og 

klæde hende på til at stå skarpt i vejlederrollen. Tryghed er den største appel til moren, og den får hun, når 
hun kan gennemskue uddannelsesverdenen, og når hun får den information, hun (ubevidst) har brug for. 
Det betyder, at erhvervsskolens opgave er, ikke at overloade moren med information om 
erhvervsuddannelsernes struktur og muligheder – den skal hun nok finde selv, – men give hende redskaber 
til at vejlede og samtale med sit barn om uddannelsesvalget. Hun skal forstå sit eget barns mindset i 
udskolingsårene og guide sit barn til at tage det rigtige valg for sig selv. Det betyder, moren skal have 
information, der giver hende mulighed for at reflektere over sin egen rolle som mor OG vejleder på samme 
tid. Moren kan selv lægge to og to sammen, så der er en balancegang, som erhvervsskolen skal gå, så hun 
ikke føler sig talt ned til, men alligevel finder inspiration i erhvervsskolens redskaber. Foretrukne medier er: 
Facebook, analog medier (aviser og magasiner), Instagram, oplevelser/events. 

 

 
 


