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CITY OF EDUCATIA 
Den Erhvervsfaglige Vej til Succes 

Materiale til gameday 

I projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes skal Gameday køre i 
aktivitet 1:1 Introforløb for folkeskolens 6-7 klasser som led i at vejlede 
samt skabe en vedkommende og positiv relation til kommende elever.  
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INDHOLD 
 

 HVAD ER CITY OF EDUCATIA – DEN KORTE VERSION  

 #HUSKELISTE TIL GAMEMASTERS ”Sådan gennemfører du en gameday.”  
o Før  
o Under  
o Efter  

 #SPEEDINFO  

 #TEKST TIL INTRA/INVITATION TIL FOLKESKOLEN  

 #TEKST TIL INTROFORLØBETS FØRSTE DAG OM GAMEDAY  
 

 

BILAG 
 

 Strømper og bananer (PDF vedhæftet) Printes ud på egen skole og lamineres. Et sæt til hver klasse. 

 Educatia skoleoplæg DEVS (PPTX vedhæftet – sendes via WeTransfer pga filmene deri) 
 
Skoleoplæg i ppx-fil er sendt med We Transfer til alle koordinatorer. 
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Hvad er City of Educatia – den korte version 
 

• Ny digital vejledning: Et tilbud til den kollektive vejledning 
• Åbner de unges horisont for bredden af uddannelsesmuligheder 
• Bygger bro til de unges interesser og skaber relation til erhvervsuddannelserne/ erhvervsskolerne. 
• Et samarbejde mellem ni nordjyske erhvervsskoler i projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes. 
• Vejledningsredskabet bygger på augmented reality (udvidet/forstærket virkelighed) 

 

 
 
 
Husk, at du som gamemaster repræsenterer alle erhvervsuddannelser sammen med spillet City Of Educatia. 
Derfor skal du bruge det som vejledningsredskab og ikke som et rekutteringsredskab.  
Kort sagt: Husk der i alt findes 107 erhvervsuddannelse.
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#HUSKELISTE TIL GAMEMASTERS 
”Sådan gennemfører du en gameday.” 
 
 
FØR 

 Gameboards + Strømper/bananer + Ipads + powerbanks + QR koder + præsentationsoplæg 
på computer alt til brug for Educatia gameday 

 Afsæt god tid til at klargøre lokalet, så eleverne møder klargjorte borde/stationer og en klar 
gamemaster. 

 Indsæt eventuelt din skoles eget slide/billede på side 4 i powerpointen Educatia Skoleoplæg 
DEVS, så det understøtter din skoles fire indgange til uddannelserne og din speedinfo.  

 Et lokale med en projektor/Smart board med højtalere, der giver en rimelig lyd, og der skal 
være adgang til skolens netværk. Vær opmærksom på at 50 I-pads kræver et solidt netværk. 

 klasseliste med elevernes navn - fødselsdato - fødselsår.  
 
Klassen/klasserne skal være inddelt i grupper af 3-4 elever, gerne med mindst en læsestærk elev pr. 
gruppe.  
 

 Denne gruppeliste skal du også have inden gameday.  
 

Du skal generere QR- koder ud fra den fremsendte liste. QR-koden er nøglen til spillet for hver 
enkelt elev.  
 
 

Sådan opretter du klasser og generer QR koder til alle elever 
 Gå ind på sdeeducatia.sde.dk  

 Tryk på knappen Vejleder. Opret med email og personlig password. (Herefter opretter 
systemet dig, og du vil modtage en bekræftelsesmail.) 

 Gå ind via hovedsiden igen. Skriv dit brugernavn (email) og dit personlige password.  
Vælg Regioner. Vælg Region Nordjylland. Gå ind under egen kommune. 

 Tryk Opret skole, skriv navn på Folkeskole efterfulgt af årstal. Find skolen. Opret ny klasse. 
Opret nyt team (navngiv med navn der trender).  

 Opret elev med navn (teams max 3-4 i hver). 

 Under hver elev vises nu knapperne (Hent QR-kode) (Hent diplom)  

 Under hver klasse vises knappen (Afslut ceremoni) 

 Hvis nogen er syge skal de slettes/ hvis én skal gå midt i spillet, skal den slettes. 
 
 
Vær obs på, at alle iPads er ladet op. (min. 25% for at kunne køre spillet) 
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UNDER 
 

 Klasselokalet lukkes for elever kl. 8.40. Alt klargøres: Ipads på et bord, QR koder lægges på 
et andet bord i grupper/vifteform. Gameboards på gulvet + strømper/bananer hænges op 
på væg + opstilling af borde i grupper/stationer, og der tændes for musikken. Skriv WIFI 
kode på tavlen, så alle elever kan komme på netværket med deres iPads. 

 Eleverne kommer ind i klargjort klasse med høj musik. (kl. 9) 

 Velkomst og intro af dagen (præsenter spillet og dig selv – hvem er jeg, og hvor kommer jeg 
fra + at du repræsenterer alle erhvervsuddannelser i dag.) 

 Introvideo og afslut med, du spørger ”Er der nogle af jer, der ved hvad en 
erhvervsuddannelse er?” Tag en meget kort dialog og gå videre til at give din speedinfo. 

 Speedinfo 

 Eleverne skal tage deres iPads. De skal lave netadgang som det første. Finde CityOfEducatia 
appen. Derefter vælger de et brugernavn og login. 

 Eleverne scanner deres QR koder. Logger ind og skriver mailadressen (gamemasterens 
mailadresse, som du skriver på tavlen.) 

 Imens eleverne scanner QR koder sletter du eventuelle afbud på sdeeducatia.sde.dk under 
hver klasse og team. 

 Brainraid (første omgang) 

 Videomanual (Husk at sige bagefter, at de ikke skal tage billeder til facebook – og heller ikke 
bruge Google til informationssøgning, da det er for tidskrævende.) 

 Oplys om pauser og skriv det på tavlen (Hele teamet skal trykke pause, når de holder pause) 
Oplys om, hvornår spilletiden slutter for alle uanset om teamet er nået til ende i spillet eller 
ej. Skriv tidspunkt på tavlen. 

 Let the game begin (koden gives (Educatia) 
 

 Brainraid 2. Alle spillere skal nå til og gennemføre Brainraid 2, så de er sikret en individuel 
resultatopgørelse, der vises på den enkeltes diplom. 
 
 

 
Inddrag med fordel klasselæreren i gamedayen, så sikrer vi en højere oplysningsgrad hos 
ham/hende. Lad læreren spille med på et team eller giv ham/hende en rolle for dagen.  
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EFTER 
 

 Kl. 13.00. Alle slutter på aftalt tidspunkt. Højt musik sættes på i klassen igen. Alle afleverer 
ipads og hjælper med at sætte i tasker.  

 Efter oprydning. Spørg ind til: Hvad synes I om spillet. Har I lært noget? Hvilke 
erhvervsuddannelser findes der? Kort dialog. 

 Kåring af dagens vindere. Gå ind i backend (sdeeducatia.sde.dk) tryk afsluttende ceremoni 
for hver klasse og lav fuld skærm. (Giv applaus til vinderne) Scroll eventuelt igennem 
ceremonien, når I har set den én gang, så I ikke skal se samme filmklip flere gange. 

 Print alle diplomer ud og giv til hver elev. Vinderene kan eventuelt få en præmie, hvis skolen 
synes det er oplagt 

 Sig farvel og tak for i dag. Vi glæder os til at se jer på erhvervsuddannelserne. (I kan altid få 
mere information på erhvervsskolerne, og I er altid velkomne til at besøge de mange 
uddannelser.) 
 

OBS 
Spillet afsluttes ved at trykke på Home og swipe siderne ud. Der er ikke en decideret 
afslutningsknap. Alle iPads og ledninger skal løbende tjekkes for fejlfinding. 
 
 

 
Diplomerne er vores call to action 
Når eleverne skal indsætte en emailadresse til spillet, skal de alle indsætte gamemasterens email, 
som du skriver på tavlen. På den måde får du tilsendt alle diplomer på eleverne. Print dem ud og 
del ud til hver elev. Diplomerne kan også printes direkte fra klassesiderne. Opfordr eleverne til at 
tage diplomerne med hjem og fortælle om deres oplevelser med spillet og deres rating af 
favorituddannelser. 
 
OBS 
Brainraid 2 skal gennemføres af den enkelte spiller for at få en rating med sine 3 favorituddannelser 
på sit diplom. Gennemfører man ikke Brainraid 2, genererer spillet et diplom uden nogen individuel 
resultatopgørelse. Sæt derfor god tid af til spillet, så alle kan nå at gennemføre spillet. 
 
 

 
 

Giv med fordel en lille præmie til vinderteamet og/eller eleven. Så er der lidt ekstra at kæmpe for.  
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#SPEED INFO 
Indledningsvis skal du give en mundtlig speed info. Her er det vigtigt, at du 
får alle spørgsmål fra brainraiden dækket, og det er vigtigt, at du får flettet 
projektets intentioner ind. Din speed info skal dække følgende punkter: 
 
 

 

 Hvad er en erhvervsuddannelse. 

 Almen EUD  -  EUX fag gym. niveau.  

 EUX 6-8 fag og STX 13 -15 fag 

 EUD/EUX en uddannelse – GYM. Et trin på vej til uddannelse 

 Praktisk vej på EUD/EUX, overvejende teoretisk vej på GYM. 

 Starte fra 9. klasse på en EUD 

 Gennemsnit på 2 i dansk og matematik (adgangskrav) 

 Grundforløb og hovedforløb  

 GF1 afprøver inden for fagretningen – GF2 valg af uddannelsesvej 

 SU kontra elevløn 

 Afslutning svendeprøve eller fagprøve  

 Alt er muligt – Skolehjem (hvis din uddannelse er placeret geografisk langt væk) 
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Sådan kan din speed info lyde 
 
Hvad er en erhvervsuddannelse? 
En erhvervsuddannelse giver mange muligheder og er den direkte vej ud i erhvervslivet. Du skal 
have en læreplads og bliver faglært. En faglært uddannelse er f.eks. tømrer, bager, mekaniker, 
butiksassistent, SOSU-hjælper, guldsmed og mange andre.  
 
Almindelig EUD eller EUX? 
Når du vælger en erhvervsuddannelse, skal du ud over valget af uddannelse også tage stilling til, om 
du vil have en almindelig erhvervsuddannelse eller en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag – 
altså en EUX.  
 
Hvad er en EUX? 
Med en EUX bliver du faglært og får samtidig en gymnasial uddannelse. Du får 6 – 8 fag på 
gymnasialt niveau og har samtidig de praktiske værkstedsfag. En EUX giver dig adgang til de samme 
videregående uddannelser som den gymnasiale HF. 
 
Hvornår kan man begynde? 
Du kan begynde efter gennemført 9. klasse, og hvis du har et gennemsnit på mindst 02 i dansk og 
matematik. 
 
Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? 
Vælger du en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse starter du på grundforløb1, der varer 
20 uger. Her afprøver du forskellige ting inden for den fagretning, du har valgt. Herefter 
gennemfører du 20 uger på grundforløb2, hvor du har valgt den uddannelsesvej, du ønsker at gå. 
Efter grundforløb2 skal du have en læreplads og videre i hovedforløbet, hvor du skiftevis er på 
skolen og i virksomhedspraktik. 
 
Hvordan er økonomien? 
På grundforløb1 og 2 får du SU, hvis du er over 18 år, og når du får en læreplads får du elevløn, der 
er noget højere end en SU. 
 
Hvordan afslutter du en erhvervsuddannelse? 
Ved den afsluttende fagprøve skal du vise, at du kan dit fag. Du skal derfor afslutte med en 
svendeprøve, hvor du løser konkrete praktiske opgaver, der ligner dem, du også møder på din 
arbejdsplads. 
 
Hvad gør jeg, hvis den uddannelse, jeg ønsker, ikke findes på den lokale erhvervsskole? 
Hvis du ønsker et hovedforløb, der ikke findes lokalt, så fortvivl ikke. De fleste erhvervsskoler har et 
skolehjem, hvor du kan bo, mens du er på skoleophold. 
Har du lyst til en uddannelse med både teori og praktisk arbejde, så findes der i alt 107 
erhvervsuddannelser, du kan vælge. Alt er muligt! 
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#TEKST TIL INTRA/ 

INVITATION TIL FOLKESKOLEN 
Når din skole inviterer folkeskoleklasserne til gameday i aktivitet 1:1 Intro 
kan dette skriv indgå. Forældrene skal have et grundlag at tale fremtidig 
uddannelsesvalg med sit barn på, og vi skal involvere forældrene i den 
unges refleksion, når han/hun har deltaget i gameday på Introforløbet. 
 
  
 
Kære forældre, 
 
[Indsæt ugedag] får jeres børn ny viden og inspiration til deres fremtidsdrømme, når vi dagen 
igennem går på opdagelse i et nyt digitalt spilunivers kaldet City of Educatia. Spillet skal vække jeres 
børns interesser og pirre deres nysgerrighed om uddannelse og fremtidsmuligheder. Spillet City of 
Educatia er udviklet med det formål at vise unge, at der kan være mange veje til deres 
fremtidsdrømme. Spillet bygger på augmented reality (udvidet virkelighed) og hver elev vil ende ud 
med et personligt diplom. 
 
Vi opfordrer jer til at tale med jeres barn om spillet og den oplevelse han/hun har haft med det, så I 
kan være sammen om deres refleksion over egne interesser og viden om de mange 
uddannelsesretninger. 
 
Spillet er en del af den kollektive uddannelsesvejledning og iværksættes af ni nordjyske 
erhvervsskoler i projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes. www.eudprojekt.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eudprojekt.com/
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#TEKST TIL INTROFORLØBETS 
FØRSTE DAG OM GAMEDAY 
Eleverne skal indføres i gameday og forstå spillet som en del af et 
vejledningsforløb, hvor han/hun får mulighed for at afstemme interesser, 
viden og forestillinger om de mange uddannelsesretninger. I projekt Den 
Erhvervsfaglige Vej til Succes arbejder vi for at skabe relation til de unge, 
og derfor er det vigtigt, den unge oplever en personlig gevinst ved at 
deltage i spillet. Du kan introducere gameday i Introforløbet med 
inspiration i teksten nedenfor. 

 
 
 

I forbindelse med dit introforløb i projekt Den Erhvervsfaglige Vej til Succes skal du gennemføre 
spillet City og Educatia. Spillet bygger på augmented reality, hvor du alene og sammen med dit 
team skal spille dig igennem en verden af fagområder. Du skal vise, hvad du ved om uddannelserne 
i dag, og du kan vælge at følge dine interesser og blive klogere på nogle uddannelser og erhverv. 
Meningen er, at du skal blive klogere på, hvad du har af muligheder for din fremtid. 
 
Når spillet er afsluttet får du et personligt diplom og dit helt personlige grundlag for at tænke videre 
i dit valg af ungdomsuddannelse. Du kan også tage diplomet med hjem og tale med dine forældre 
og kammerater om uddannelserne og din oplevelse med City of Educatia. 


