
 
  

 
 
Den erhvervsfaglige vej til succes 
Indsatsområde 3.1. Ny fortælling – Ny profil 
 

 

Beskrivelse af AMU Nordjyllands deltagelse i delforløbet om Modtageapparatet  

 

Indsats og indhold (iflg. ansøgning): 

I DEVS projektet har disse aktiviteter til formål at skabe en ny kommunikation omkring 

erhvervsuddannelserne – om man vil en ”ny fortælling” om erhvervsuddannelsernes mange muligheder. I 

aktiviteten udvikles der koncepter for at kommunikere med erhvervsskolernes målgrupper, hvor der er 

særligt fokus på at skabe relation og motivere til adfærdsændringer. Aktiviteten har også til formål at skabe 

synlighed omkring projektet og understøtte sammenhængskraften i partnerskabets fælles indsatser. 

 
Forløbsbeskrivelse for AMU Nordjylland 

Som en del af projektaktiviteterne under indsatsområde 3.1. deltager AMU Nordjylland i ud- og afviklingen 

af et fælles inspirationsoplæg/kick off arrangement og et individuelt inspirationsoplæg.  

Aktiviteterne finder sted hhv.  

 Mandag d. 4 februar 2019 (2,00 timer fra kl 14-16): Fælles seminar. 

 Mandag 11. marts 2019 (2,00 timer fra kl. 15.30-17-30): Internt seminar/workshop på AMU 

Nordjylland  

I forbindelse med begge aktiviteter adresseres skolernes mest relevante kontaktpunkter og behandles i 

samarbejde med oplægsholderen. I forlængelse af skolebesøgene beskriver egen skole de tiltag og 

forbedringer, som den vil foretage og synliggør, hvordan principperne for uddannelsesmarketing integreres 

i aktiviteten.  

 

 

 

Begge aktiviteter afvikles i forhold til samme målsætninger. Intentionen er  

 

  



   

 

Side 2 
 

Aktivitetssammenhæng & additionalitet 
I det følgende vil vi forsøge at præcisere den additionelle værdi i de ovenfor beskrevne forløb. Ved 

additionalitet forstår vi i denne sammenhæng, at de aktiviteter, der gennemføres i projektet skal være 

ekstraordinære i den forstand, at de bibringer institutionen en merværdi eller deltagerne noget nyt – eller 

noget som de ikke havde fået uden projektets støtte. Vi vil i denne sammenhæng pege på to 

sammenhænge hvor forløbet biddrager med noget nyt og med en merværdi: 

    

Forløbenes værdi som en inspiration og kilde til nye tiltag 

Forløbene henvender sig til såvel ledere som undervisere og forskellige slags administratorer, og det har 

været ideen, at der i forløbene er inspiration at hente for alle, som arbejder i og omkring AMU Nordjylland. 

Forløbene har fokus på service – og på de oplevelser som eleverne har på skolen. De skaber et kollektivt 

fokus på nødvendigheden af (også) at indtænke et begreb som serviceoplevelse i skolens møde med 

eleverne.  Forløbet rummer en additionel værdi, idet netop ”service” kun i meget begrænset omfang er et 

begreb som diskuteres i relation til elever og kursister. Offentlige uddannelsesinstitutioner har ikke 

tradition for at betragte elever og kursister som kunder, der skal ydes en service.  

Et af målene med forløbet er derfor identifikationen af de måder hvorpå der i den daglige undervisning, 

administration og generelle drift af AMU Nordjylland, kan arbejdes videre arbejdes videre med elevernes 

samlede oplevelse af skolen. Helt konkret udformes et tematisk ideoplæg, som deltagerne kan arbejde 

videre med – også efter projektets ophør.  

Projektaktivitetens additionelle bidrag er i denne sammenhæng, at den:  

 Bidrager med inspiration til en tematik, som kan have indflydelse på den måde elever og kursister 

møder institutionen på.  

 Giver deltagerne et grundlag for at udvikle nye og servicerettede spilleregler (hvilket er ret 

væsentligt, idet spillereglerne ellers opleves som lærernes spilleregler – og ikke deres egne)  


