
VI KOBLER  

FAGENE SAMMEN  
(en lærer-til-lærer event) 

 
Målgruppe: Folkeskolelærere i afgangsklasserne 

Koncept: 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.  

Hvorfor denne event? 
Det kan være udfordrende at vejlede udskolingseleverne om deres ungdomsuddannelse og 
fremtidsmuligheder. Vi kan ruste vores elever til at træffe det rigtige valg for dem selv ved at forstå deres 
valgrejse og mindset og ved at synliggøre de veje, de kan gå.  
Erhvervsskolerne ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolen gennem faglig sparring og gennem en 
forståelse for vores fælles unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 
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Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Invitation til folkeskolelærere 

 Valgrejsen – forstå den unges mindset 

 Erhvervsuddannelserne grundfortælling 

 Erhvervsuddannelsernes struktur – en film 

 Elevkorps - keywords og pointer 

 Nyhedsmails (3 stik) 

 Handlingsplan til inspiration (før-under-efter) 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før 
 Opstil møde med et lille hold udskolingslærere på lokal skole, hvor I får deres sparring på 

emner til eventen. ”Hvad giver mening for jer?” (test skolen) 

 Sammensæt program.   

 Lav invitation til lærerene med tilhørende program.  

 Send invitation.  

 Saml data på antal tilmeldte via deres email, så du kan lave en eftermåling, når eventen 
skal gentages. (Sørg for at de ved tilmeldingen takker ja til at modtage tre mails efter 
eventens afvikling) En kvalitativ måling kan laves gennem spørgeskemaer med spørgsmål 
om: Hvad sker der med dit fag på erhvervsuddannelserne? 

 Book din peptalker. Eksempel på peptalker: Marianne Marie Andersen 
(Kommunikationsmedarbejder ved Selandia og ambassadør for projekt Vælg Med Hjertet.) 

 Forbered programindhold.  

 Fag-til-fag-program udvikles i samarbejde med uddannelsesledere. 

 Informer og træn elevkorpset med keywords og pointer. 

 Sammensæt mailflow på tre mails, som skal sendes ud efter eventen.  

 Bestil lokale og forplejning. 

 Lav handlingsplan  

 Lav forløbsbeskrivelse til DEVS 
 

 



Under 
 Modtag lærerne i døren og forbered modtagerapperatet (receptionen) på deres ankomst. 

(Hent inspiration i Kommunikationsbanken om Modtagerapparatet, hvis den køres) 

 Gennemfør programmet og skab sammenhæng til flere muligheder lærer-til-lærer og skab 
sammenhæng til de tre nyhedsbreves indhold, som sendes ud efter eventen. 

 

Efter 
 Send de tre nyhedsmails ud. 

 Lav eftermåling på antal tilmeldte kontra deltagere. Denne data er baseline for næste 
afvikling.  

 Lav ekstern evaluering på dagen (deltagerne/testskolen) 

 Lav intern evaluering på dagen og gentag eventen med de bedste læringspointer. 

 Brug aktiviteten som indhold til markedsføring af relationen mellem erhvervsskolen og 
folkeskolen (social proof.) 

Logo og 
Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

Lærere i udskolingen: Lærer i udskolingen vejleder de unge på et grundlag, der er styret af den enkelte 
lærers egen viden, erfaring og fordomme. Ofte er fokus på klassen som helhed og ikke på den enkelte elev 
og elevtype. Tid er en afgørende faktor for den enkelte lærer, og derfor skal erhvervsskolen stille redskaber 
til rådighed, hvor vejledningen kan fungere lettere og blive mere kvalificeret i den enkelte lærers hverdag. 
Balancen er, at respektere den enkelte lærers faglighed og bidrage med viden og redskaber, så læreren 
oplever sit vejleder-arbejde bliver gjort mere gunstigt. Foretrukne medier i lærerens hverdag i 
vejlederrollen er: Undervisningsmateriale, redskaber til egen undervisning, oplevelser/events. 



VI KOBLER FAGENE SAMMEN 

INVITATION 

 

Kære folkeskolelærer i udskolingen,                                                                                                                                
Vi vil gerne invitere dig og dine kollegaer til eventen: 

VI KOBLER FAGENE SAMMEN  

Kom til formiddagseventen VI KOBLER FAGENE SAMMEN på x-erhvervsskolen, hvor vi 

mødes i netværk lærer til lærer. Bliv opdateret på erhvervsuddannelserne anno 
2020 og deltag i sparring om vores fælles fag, hverdagens udfordringer i 
vejlederrollen samt de unges mange valg. 

Hvorfor denne event? 
Det kan være udfordrende at vejlede udskolingseleverne om deres ungdomsuddannelse og 
fremtidsmuligheder. Vi kan ruste vores elever til at træffe det rigtige valg for dem selv ved at forstå deres 
valgrejse og mindset og ved at synliggøre de veje, de kan gå.  
Erhvervsskolerne ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolen gennem faglig sparring og gennem en 
forståelse for vores fælles unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 

 
Program: 
For at skabe sammenhæng til aktivitetens mailflow efterfølgende, skal programmet som minimum 
indeholde følgende emner: Fordomme, forventninger og fag til fag  
 
(Programmet kan se således ud) 

 Velkomst – kaffe og morgenmad 

 ”Drop fordommene” ved peptalker Marianne Marie Andersen (Selandia – Vælg Med Hjertet ambassadør) 

 Fag til fag (udviklet på egen skole i samarbejde med uddannelsesledere) 

 Pause 

 Rundvisning ved elevkorps på xx uddannelserne 

 Strukturen på en erhvervsuddannelse og fortællingen om erhvervsuddannelserne anno 2020 

 Valget er en rejse (introducer emnet Valgrejsen og henvis til mere info og redskaber i nyhedsbrevene) 
 

Tid og sted: 
 Dato  

 Kontakt  

 Afvikles af 
 
Eventen er en kommunikationsaktivitet under EU Socialfondsprojektet Den Erhvervsfaglige Vej til Succes, der blandt andet arbejder målrettet med at 
lette overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse. Projektet arbejder med flere indsatser i samarbejde med folkeskolen, og du kan læse mere 
om hele projektet på www.eudprojekt.com 

Partnerskabslogo + EU logo + egen skoles logo 

http://www.eudprojekt.com/


VI KOBLER FAGENE SAMMEN 

ERHVERVSUDDANNELSE ANNO 2020 – EN GRUNDFORTÆLLING 

 

ERHVERVSUDDANNELSE ANNO 2020                                                   
-en grundfortælling 

 

Jeg kan blive specialist i det fag, jeg brænder for. Jeg kan blive iværksætter eller 

direktør i mit eget liv. Jeg kan få en international karriere. Jeg kan også bruge noget 

ekstra tid og fordybe mig i mine interesser og mit fag. Med en erhvervsuddannelse 

kan jeg skabe et arbejdsliv med ansvar, indflydelse og god løn, eller jeg kan læse 

videre. 

I dag bygger en erhvervsuddannelse på videntunge færdigheder i håndværk og teori, 

og kobler det med nyeste viden. Det gør min uddannelse højaktuel for at løse opgaver 

på et konstant forandrende arbejdsmarked, og det ruster mig med et mindset til både 

at trække på fagligt stærk know how og til at tænke innovativt og bæredygtigt. 

På erhvervsskolerne er jeg en del af et team, hvor jeg deler interesse for fag og 

håndværk sammen med mine medstuderende. Erhvervsskolen er stedet, hvor jeg 

nørder, bliver klog med både min hjerne og mine hænder, og så er det stedet, hvor 

jeg oplever en stolthed i at skabe, igangsætte og udvikle konkrete og brugbare 

løsninger. 

I dag er en erhvervsuddannelse en uddannelse ud i livet. Der stilles krav til mit 

engagement, mit mod og mine evner til at tænke selv. På erhvervsuddannelsen får 

jeg hjælp til hele tiden at udvikle mit potentiale til det maksimale, så mit fundament 

for fremtiden bliver robust, spændende og vigtigst af alt – mit helt eget. 

 

 

Grundfortællingen kan med fordel underbygges eller erstattes med DEVS filmen (hvis den/disse udvikles) 



VI KOBLER FAGENE SAMMEN 

KEYWORDS OG POINTER TIL ELEVKORPS 

 

1. Introducer event og formål for elevkorpset. Gør det klart, hvilken rolle og opgave, de har på dagen. 

Gør det klart, at de er særligt udvalgte, fordi de brænder igennem, er dygtige og forbilledlige for de 

elever, som erhvervsskolen gerne vil have flere af. 

 

2. Se DEVS film (hvis udviklet) som materiale til refleksion og spejling for elevkorpset samt til 

forståelse for fortællingen, de er en del af. 

 

3. Italesæt dig selv 

 Få hver enkelt elev i korpset til at italesætte egne interesser og passion for, det fag de arbejder 

med. (Hvad gør det spændende? Hvorfor er det spændende?)  

 Få elevkorpset til at italesætte arbejdes udfordringer. (Hvornår er det svært? Hvilke 

udfordringer er der i dit arbejde med faget?) 

 Få elevkorpset til at italesætte arbejdes succeser. (Hvornår lykkedes dit arbejde i faget? Hvad 

gør det ved dig? Hvorfor lykkedes det?) 

 Få elevkorpset til at italesætte fritidsinteresser og hverdagsliv og adresser, hvornår gnist, nerve 

og drive kommer i spil hos den unge. (Her kan der bruges forskellige metoder og modeller, 

f.eks. enneagrammet) 

 

4. Dos and don´ts 

Det er ikke elevens opgave at forklare erhvervsuddannelsens struktur eller forklare 

praktikpladssituationen og lign. Det er alene elevkorpsets opgave at synliggøre hver deres egne 

interesser, iver, færdigheder. Elevkorpset skal føle sig udvalgte og dermed vide, hvorfor de er 

udvalgt til opgaven. Elevkorpset skal på dagen tage styringen selv og skal tage ejerskab på eget fag. 

Det vil sige: Det er deres værksteder, det er deres redskaber, det er dem, som ved, hvordan 

redskaberne skal bruges – og der må gerne spilles med musklerne og blæres osv. 

Uddannelsesleder/afdelingsleder er ikke den primære ambassadør på rundvisningen – det er 

elevkorpset.  

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at en enkelt elev indleder sin rundvisning/sine færdigheder 

med en fordom, for at trænge igennem med sit budskab til folkeskolelærerene. Derfor er det vigtigt 

at vælge elever, der kan reflektere over sin egen rolle og sit ansvar på dagen. Eksempel: ”Jeg 

arbejder i autofaget – så jeg går, som I sikkert ved, meget op i dæk, damer og dimser til en motor.” 

Herefter fortæller han vidende og nørdet om autofagets mange facetter og eventuelt om sine 

færdigheder i fritidsinteresse, så elevkorpset præsenterer sig som hele mennesker. 



VI KOBLER FAGENE SAMMEN 

MAILFLOW 

 

Eksempel på mailflow i forlængelse af eventen (3 stk) 

1. Fag til fag (Tak for din deltagelse, læringspointer, udbytte og teaser til næste mail) 

2. Valgrejsen (Valget er en rejse, forstå den unges mindset) 

3. Vælg et emne, der sætter et anker i læreren og fører til næste mulighed for samarbejde. (se 

eksempel) 

 

 

Mail 1: Tak for din deltagelse i netværksmødet ”Vi kobler fagene sammen.” 

Kære  

Tak for din deltagelse på netværksmødet ”Vi kobler fagene sammen.”  

På erhvervsskolen har vi store forventninger til det udbytte, vi sammen kan skabe med fælles 

netværksmøder – og vi er glade for den store opbakning, vi oplevede på vores første lærer-

til-lærer arrangement af denne art. 

Vi har på erhvervsskolen evalueret på mødet, og vi sender her de vigtigste læringspointer 

samt opsummeringer fra dagens emner og samtaler. 

Her lister du i bullets de vigtigste læringspointer fra dagen: 

 

Den generelle baggrund for at arbejde med fag-til-fag: 

Potentialet i at koble vores fag er i vores optik uendeligt stort, og udbyttet er til fleres 

fordele: Vi, erhvervsskolelærer får viden om, hvordan der arbejdes med de enkelte fag i 

afgangsklasserne, og det skaber en forståelse for, hvor vi skal tage fat, når I, folkeskolelærer 

slipper den unge og sender ham/hende videre. 

I lærer i afgangsklasserne får viden om, hvordan der arbejdes med fagene på 

erhvervsskolerne i dag. Det skaber et grundlag for at kunne vejlede om uddannelsernes 

indhold på et oplyst og aktuelt grundlag.  

Størst udbytte får vores elever 

I kraft af et større samarbejde lærer-til-lærer vil den unge opleve en sammenhæng mellem 

den information og vejledning, der sker på folkeskolen og den virkelighed, den unge møder 

på erhvervsskolen. Den unge vil på sigt tilføre vejledningen i folkeskolen mere værdi, fordi 

den bliver givet på et oplyst grundlag og kan være modspiller til det forventningspres* og de 

fordomme,* der også ligger i den rejse den unge er på, når han/hun skal vælge en 



ungdomsuddannelse. (*Her henviser du til mødedagen, hvor I har behandlet emnerne: 

Fordomme, forventninger osv. ved peptalker eller anden god ambassadør for den rolle.) 

 

Vi håber på opbakning og din deltagelse på næste netværksmøde lærer-til-lærer. Indtil da, 

kan du lade dig inspirere af vores næste to nyhedsmails. Næste gang går vi et spadestik 

dybere i emnet Valgrejsen hos den unge.  

Valgrejsen er et udtryk for den unges mindset, når der skal vælges ungdomsuddannelse. 

Hvordan oplever eleven det at skulle vælge? Hvordan oplever du dine elever, når du spørger 

til ungdomsuddannelse? Hvad gør du for at klæde dem på til at træffe et valg for dem selv? 

Få indblik og nye redskaber i vores næste nyhedsmail lærer til lærer. 

 

Billede fra dagen samt deltagerliste her: BILLEDE HER 

 

 

Mail 2: Valgrejsen – den unges mindset i et uddannelsesvalg 

Kære 

Der er nu gået X uger siden vi mødtes til netværksmødet ”Vi kobler fagene sammen.” 

Hverdagen kører derud af i klasserne. Hvornår stillede du sidst spørgsmålet om 

ungdomsuddannelse i din klasse? Hvilke svar fik du? Hvad gjorde du?  

Som lovet får du her en indføring i emnet Valgrejsen, som også var et emne på vores fælles 

netværksmøde - et redskab, der kan supplere din vejledning om ungdomsuddannelse i din 

klasse.  

Når man rejser, er man mentalt mere åben for muligheder, tilbud og styret af ens egne 

impulser. Vi kender det alle sammen; Den vin, der smagte så fantastisk under de varme 

himmelstrøg langt sydpå smager ikke helt på samme måde hjemme ved køkkenbordet en 

torsdag aften. Eller - alle tanker du gjorde dig om nyt arbejde, ny livsstil og næste mål, da du 

gav den gas på mountainbike i sommerferien, får ikke helt samme prioritering, når du er 

hjemme i hverdagens tummerum igen. At rejse er at være undervejs og fri af plejer og faste 

rammer – og sådan en mental rejse sættes der i gang hos hver enkelt ung første gang han 

eller hun får spørgsmålet: ”Hvad skal du efter 8. 9. eller 10. klasse? 

Spørgsmålet er uoverskueligt og hvorfor låse sig fast på ét svar, når man har omkring tre år 

til at overveje og træffe den endelige beslutning? Der er god tid til at tage en endelig 

beslutning, men der er også god tid til at blive præget i sit valg, lave omvalg, give op eller 

bare gøre som de fleste andre. 

Den mentale valgrejse er styret af impulser, forventninger fra forældre og venner, sociale 

faktorer som prestige og fordomme og ikke mindst egne drømme og håb for fremtiden.   

 



De bedste rejser er dem, hvor du kan tage de små afrundede oplevelser og fortællinger med 

hjem til samlingen af gode minder. Oplevelser, der gav mening eller gik op i en højere enhed, 

fordi det appellerede til dine tanker, dine værdier eller dit her-og-nu behov; Vinen smagte, 

fordi du var tørstig og solnedgangen var smuk, fremtidsdrømmene var mulige, fordi du var fri 

af forventninger i øjeblikket. 

Vi kan gøre den unges rejse god og fuld af gode oplevelser, der giver mening. Den bedste 

valgrejse sker, hvis du møder den enkelte elev med viden og vejledning i de øjeblikke, hvor 

han/hun har behov for det. Den bedste valgrejse hos den unge sker, -hvis du giver ham eller 

hende en mulighed for at opleve på egen krop og gøre sig sine egne erfaringer. -Hvis du giver 

den unge ro og ikke forventer et endeligt svar, men i stedet inspirerer og motiverer. -Hvis du 

synliggør hylden af muligheder på en måde, der matcher den unges livsverden.  

Tag på en lille rejse – se illu/filmen eller Se illustration og hvilke tanker den unge gør sig og 

hvilke generelle steps den unge typisk gennemgår. 

 

Illustration af Valgrejsen og kontaktpunkter /Alternativt: LINK til animeret video OM EUD 

STRUKTUREN OG VALGREJSEN, som vi kan producere i projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den venstre del af loopen skal ses som tiden, inden den unge er i kontakt med en 

ungdomsuddannelse. Den højre del skal ses som tiden, hvor den unge er i kontakt, men stadig 

overvejer sit valg. Den unge gennemgår rejsen op til flere gange og fungerer som et loop 

indtil valget om en uddannelse er truffet.  

 

 



På erhvervsskolen vil vi gerne give vores unge en meningsfyldt rejse i overgangen fra 

folkeskole til ungdomsuddannelse med oplyst vejledning og oplevelser, der kan hjælpe den 

unge til at træffe det rigtige og personlige valg om ungdomsuddannelse. 

I næste og sidste nyhedsbrev fra os vil vi dele nogle konkrete redskaber til at vejlede ud fra 

Valgrejsen. 

(EASY, De 8 principper, mm) 

Vi vil også gøre opmærksom på paletten af muligheder for at vi lærer-til-lærer kan styrke 

vores relation med andre samarbejdsmuligheder. (Materiale Uddannelse og Job, Intro for 8. 

mm) 

 

 

 

Mail 3: Uddannelse og Job – en anden måde at koble vores fag sammen på 

Du får her sidste mail i rækken efter vores fælles netværksmøde ”Vi kobler fagene sammen.”  

På erhvervsskolen vil vi styrke samarbejde og netværk med jer lærere, for vi har meget til 

fælles, og vi kan skabe et stort udbytte ved at sparre og ved at åbne dørene til hinandens 

faglige hverdage. 

 Konkrete redskaber til at vejlede ud fra Valgrejsen. Opstilles og introduceres her 

(EASY, De 8 principper, mm) 

 Flere muligheder for at styrke samarbejdet lærer-til-lærer. (Materiale Uddannelse og 

Job, Intro for 8. mm) Call to action: Tilmelde sig en event og/eller erhvervsskolens 

nyhedsbreve (gerne målrettet folkeskolelærere) Opstilles og introduceres her. 
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