
ÅBENT HUS FOR MOR 
(en event, der giver den unges bedste 

vejleder de rigtige redskaber og viden om 

erhvervsuddannelserne) 
 

 

Målgruppe: Mor til ung i afgangsklasserne 

Koncept: Åbent Hus Mor er en event, der møder moren i øjenhøjde og klæder hende på til at være 

sit barns bedste vejleder, når han/hun skal vælge ungdomsuddannelse. 

Hvorfor denne indsats? Mor er den største influent, når det kommer til den unges valg af 
ungdomsuddannelse. Hun betragter sig selv som sit barns bedste vejleder. Derfor er det vigtigt, at 
mor føler sig tryg i den information, hun kan finde om de muligheder, der er, og at hun føler sig 
klædt på med viden om uddannelserne og den unges behov, når der skal vælges. Åbent Hus er en 
event, hvor der er størst mulighed for dialog 1:1 med mor, som ”hun” typisk tillægger størst værdi 
sammenlignet med andre informationsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde/Besøg 

Event 

Tilmelding uddannelse 

Nyhedsmails 

Data 

Eksponering 



Der er i denne aktivitet lavet indsatser for: 
Optakten til Åbent Hus for mor 
Eventen Åbent Hus for mor 

 

Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
Optakten 

 

Hjemmeside: 

 Tekst til hjemmesiden  

 Billeder og grafik til hjemmesiden 

 FAQ til siden 

 Leads til hjemmesiden (Kampagne) 

 Tilmeldingsfunktion til nyhedsbrev 

 Data (mål antal besøgende på hjemmesiden, mål antal bookninger til studievejlederen, antal 

signups til nyhedsbrev/mailflow, antal der tager uddannelsestesten) 

 

Sociale medier: 

 Facebook kampagne (Mor i vejlederrollen samt Åbent Hus) Bannerannoncer, videoannoncer, 

leadannoncer 

 Data (mål antal besøgende på hjemmesiden inden kampagnestart og efter. Mål de enkelte 

elementers performance) 

 

Traditionelle medier: (annoncer, tv, radio) mhp mor i vejlederrollen og Åbent Hus eventen 

 Kampagnemateriale med fokus på mor i vejlederrollen + gøre opmærksom på Åbent Hus eventen 

 Plan for indryk af kampagnen hos medierne (DEVS kan ikke finansiere indryk) 

 

Henvendelser: 

 Brev til mor, der kan distribueres ud til grundskolens elever (gennem UU/skolerne) 

 Nyhedsbreve/mailflow målrettet mor, der skal sendes ud efter eventen 

 Data (måle hvor mange, der tilmelder sig Åbent Hus Mor via linket i brevet) 

 

 

Eventen 

 

 Oplæg fra studievejledere med fokus på den enkelte mor-målgruppe 



 Aktiviteter til forskellige målgrupper (Hjælp til tilmelding, 1:1 snak med studievejleder) Se 
Innovationsrummet 

 Floor guides (elever, lærere m.fl.) 

 Uddannelsesprogram (kodeks og keywords – oplæg og actioncard) til alle medarbejdere på 
eventen 

 Signupfunktion til nyhedsbreve ved udgang (Hvor afklaret er du?) iPad, papirskema, kreativ idé 
version 

 Data (Mål antal besøgende til eventen) 

 Spørgeskema /Hvad var godt til Åbent Hus? Hvilken information fik du ikke? 

 Handlingsplan Før-under-efter 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før  

 
Hjemmesiden 

 Klargør landingssiden til mor (tekst, layout, programmering) 

 Klargør og upload uddannelsestest til landingssiden  

 Klargør signup funktion til nyhedsbreve målrettet mor 

 Upload en FAQ til landingssiden  

 Opdater siden løbende og udtræk data for, hvordan siden bliver brugt og besøgt 

Sociale medier 

 Mål antal besøgende på mor-hjemmesiden inden kampagnen igangsættes 

 Igangsæt mor-kampagnerne på Facebook (call to action er mor-hjemmeside og Åbent Hus Mor) 

 Mål, hvordan kampagnen performer ud fra kliks og besøgende på mor-hjemmesiden 

 Tilpas kampagnen løbende ud fra, hvad der performer godt 

 Opdater hjemmesiden løbende og vær obs på at alle funktioner fungerer optimalt 

Traditionelle medier 

 Mål antal besøgende på mor-hjemmesiden inden kampagnen igangsættes 

 Igangsæt mor-kampagnen med det udviklede kampagnemateriale til traditionelle medier 

 Indryk kampagnematerialet hos medierne (DEVS kan ikke finansiere indryk) 

Henvendelser 

 Klargør brev til mor og send via den unge - folkeskolen/UU 

 Klargør nyhedsbrevene målrettet mor, der skal sendes ud efter Åbent Hus Mor 



Eventen 

 Fælles velkomst med formål, keywords målrettet mor 

 Lav målgruppeopdeling af mødrerne (2-3 grupper) efter, hvor afklaret er du og dit barn? 

 Lav plan for miljøet til Åbent Hus Mor og brug principper for adfærddesign og nudging 

 Lav oplæg fra studievejledere målrettet mor 

 Forbered de aktiviteter, der skal køre til Åbent Hus (Program) 

 Uddan floor guides til dagen (elever, lærere m.fl.) mhp at praktisere kodekset ”Vi kommunikerer for 

næste handling.” (Eventuelt ved fælles oplæg og actioncard) 

 Uddan alle medarbejdere til Åbent Hus Mor eventen mhp at praktisere kodekset 

 Forbered signup til nyhedsbreve (ved udgangen til Åbent Hus) 

 Forbered måling på antal besøgende 

 Forbered spørgeskema, der skal sendes med første nyhedsbrev til evaluering på Åbent Hus Mor 

 Lav handlingsplan og forløbsbeskrivelse til DEVS  

 

Under 
 Fælles velkomst 

 Opdel mødrene og deres unge efter: Hvor afklaret er du? 

 Studievejledere holder oplæg målrettet hver målgruppe 

 Sørg for at miljøet bliver brugt efter hensigten vha floor guides 

 Sørg for at alle medarbejdere er motiverede og opdaterede på roller og ansvar jf kodekset 
”Vi kommunikerer for næste handling.” 

 Gennemfør dagens program 

 Sign up til nyhedsbrev/mailflow ved udgangen ved at spørge (Hvor afklaret er du?)  
 

 

Efter 
 

 Mål antal besøgende på hjemmesiden, mål antal bookinger til studievejlederen, antal sign ups til 
nyhedsbrev/mailflow, antal der tager uddannelsestesten. 

 Udtræk data på antal kliks på Facebook annoncer og trafik generelt.  

 Mål hvor mange, der tilmelder sig Åbent Hus Mor via linket i det fysiske brev via folkeskolen/UU 

 Send spørgeskema med det første nyhedsbrev om ”Hvad var godt ved Åbent Hus?” ”Hvilken 
information fik du ikke?” 

 Send nyhedsbrev/mailflow målrettet mor 

go og  



Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

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. 

 

 

 

 

 

 
 


