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Aktivitet 3.1. Ny Fortælling 
 

Forløbsbeskrivelse for aktivitet 5 i Kommunikationsbanken på EUC Nord: 

”Vi kobler fagene sammen”. 
 

Forløbets indhold 

En lærer-til-lærer event, hvor vi indleder til, at erhvervsskolelærere netværker og sparrer med 

folkeskolelærer i afgangsklasserne om emner, der er fælles for dem. Eventen ”Vi kobler fagene sammen” 

sætter faglighed og den unge elev i centrum i skillerummet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Hos 

EUC Nord har vi valgt at kalde eventen ”Overbygningslærernes dag”, med undertitlen: ”Vi uddanner også til 

erhvervsuddannelserne”.  

 

Formålsbeskrivelse 

Formålet med eventen har været at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne blandt Hjørring 

Kommunes overbygningslærere, og give dem mulighed for at indgå i dialog med både EUD-lærere og –

elever. Eventen har til hensigt at skabe: 

 Indsigt i hvad erhvervsuddannelserne er i dag, og hvad de kan føre til  

 Yderligere viden om erhvervsuddannelserne således, at Folkeskolen også kan vejlede de unge til 

erhvervsuddannelserne 

 Inspiration til den praksisfaglige undervisning med afsæt i erhvervspædagogisk didaktik. 

 

Forløbslængde og –opbygning 

1 dag (9. oktober – her deltog ca. 200 overbygningslærere fra Hjørring Kommune), fra kl. 13 – 18, hvor 

lærerne besøger EUC Nords hovedafdeling i Hjørring.  

 

Program for dagen:  

 

13:00–13:40  Frokost i Atriumgården – ligger lige efter receptionen ved hovedindgangen 

 

13:40–14:00 ”Et uddannelsesvalg på kanten” – et levende (og kærligt!) karikaturbillede af lærere og 

elever! 

 

14:00–14:15  Dagens videre program og dertilhørende opgaver præsenteres 

 

14:15–16:00  Besøg på vores værksteder, hvor I møder vores EUD-lærere og -elever. 

Besøget indbefatter også, at I skal lave konkrete opgaver – praktisk påklædning er 

derfor en fordel. Under arbejdet vil der være god tid til dialog med EUD-lærere 

og –elever 

 

16:00–17:00 Fællesoplæg i Atriumgården vedrørende: 

 Hvad er EUD – hvad er overgangskrav? 
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 Hvilke samarbejder er der allerede mellem EUC Nord og Hjørring Kommune? 

 UPV – hvad er det? Hvordan ser vi på det? 

 Refleksioner over fremtidige samarbejder 

 

17:00–17:45 De 11 skolecentre mødes i respektive lokaler. Jeres leder vil i samarbejde med jer 

samle op på de inputs I har fået. Fokus vil være på, hvordan den indhentede 

inspiration kan inddrages i netop jeres skolehverdag 

 

17:45–18:00  Tak for i dag og opgavebasar – et bredt udsnit af eksempler på opgaver, som vi bruger i 

grundfagsundervisningen vil ligge tilgængeligt og kan bringes hjem til det videre 

arbejde. 

 

 

 

 


