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Forløbets indhold (iflg. ansøgningen) 
Introforløbet for grundskoleelever er målrettet 6.-7. klasses elever og deres lærere, som kommer på besøg 

på erhvervsskolen og bliver klædt på i forhold til hvilke muligheder, en erhvervsuddannelse giver adgang til, 

således at læreren har bedre mulighed for at vejlede eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse til deres 

videre karrierer, og eleverne kan foretage et mere kvalificeret valg af uddannelse. Alt sammen har til formål 

at lette overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse og gøre eleverne mere tilbøjelige til at tage en 

erhvervsuddannelse.  

 

Forløbslængde 
Forløbet afvikles over 2 dage fra kl. 9 til 14.  

 

Forløbs- og formålsbeskrivelse 
Introforløbenes didaktiske værdi er, at eleverne både får konkret viden og vejledning om erhvervsskolernes 

opbygning, krav og muligheder, men også oplever flere forskellige fag på første hånd og selv arbejder med 

at skabe produkter i værkstederne. Sammen med spillet City of Educatia (aktivitet 1.3) hjælper det eleverne 

til at blive mere afklarede omkring mulighederne og hvilke erhvervsuddannelser, der kan være et match til 

dem.   

Introforløbenes værdi er samtidig, at grundskolelærerne også er med på dagene og opnår indsigt i 

erhvervsuddannelserne. Det kan sætte dem i bedre stand til at vejlede eleverne herom fremover. Med 

lærernes deltagelse bliver introforløbet også en fælles oplevelse for lærere og elever, som kan føre til 

fortsat dialog om de muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Lærerne følger med deres egen klasse rundt 

ved besøget på EUC Nord, og kommer derved til at opleve eleverne i en erhvervsskolekontekst. Det giver 

dem mulighed for eventuelt at opdage særlige talenter eller interesser hos deres elever, som de kan 

understøtte fremover.    

Til sidst har introforløbet også til formål at anskueliggøre bredden i erhvervsuddannelserne. Hensigten er, 

at elever og lærere får en større indsigt i erhvervsuddannelsernes muligheder, som rækker ud over den 

almindelige forståelse af, hvad en erhvervsuddannet er og kan.   

 

Forløbsopbygning og modulbeskrivelse af det samlede forløb 

Indhold og opbygning 
Introforløbet på EUC Nord strækker sig over to dage. Den første dag foregår i de deltagende klasser ude på 

grundskolerne. Vores City of Educatia gamemaster giver eleverne en introduktion til erhvervsskolerne og 

går i dialog med dem om fagene og mulighederne, for at udvide deres forståelse af bredden i  
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erhvervsuddannelserne. Herefter bliver eleverne delt op i hold og spiller City of Educatia (aktivitet 1.3). 

Efter spillet kåres vinderne og der samles op på dagen.  

 

Dag 1 – Besøg i klasserne (City of Educatia) 

Tidspunkt Aktivitet Formål  

9 – 10 Vejlederoplæg med 
udgangspunkt i Erhvervshjulet 
og videoen ”Das Handwerk” 

Erhvervshjulet, ”Das Handwerk” og dialogen om 
klasselokalet har til formål at underbygge en 
forståelse af bredden i erhvervsuddannelserne. 
 
Introducere til selve strukturen, kravene og 
opbygningen i erhvervsuddannelserne.  

10 – 11  Vejlederoplæg og dialog med 
udgangspunkt i klasselokalet: 
hvilke håndværkere har været 
inde over de bygninger og ting, 
der er i rummet? Vægge, 
vinduer, briller etc. – 
håndværkere laver flere ting, 
end vi tror. 
 
Introduktion til 
erhvervsskoleopbygningen. 
Video: ”Dit valg”.  

11 – 14 Efter en kort introduktion spiller 
eleverne City of Educatia i hold. 
Herefter overrækkes diplom og 
præmie til bedste hold og 
bedste individuelle spiller, og 
der samles op på dagen.  

City of Educatia: 
- Eleverne får mulighed for at afstemme 

interesser, viden og forestillinger om de 
mange uddannelsesretninger 

- Eleverne opnår indsigt i bredden i 
erhvervsuddannelserne 

- Oplevelserne med spillet og diplomet kan 
danne udgangspunkt for en dialog om 
fremtidsmuligheder med forældre og 
klassekammerater. 

 

Den anden dag i introforløbet foregår på EUC Nord, hvor der bygges videre på den viden og de erfaringer, 

eleverne har fået på første dag. For at skabe sammenhæng til den første dag, er temaet for dagen 

”Educatia Festival”: der skal holdes festival i Educatia, og eleverne skal hjælpe med at fremstille remedier, 

der kan bruges til festivallen. De enkelte klasser følges ad ud på værkstederne, for at eleverne kan føle sig 

trygge og få en fælles oplevelse med deres klassekammerater og lærere. Med hjælp fra faglærere laver de 

enten strandstole i træ, sodavandsholdere i metal eller fremstiller plakater, informationsmateriale m.v. På  
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denne måde er fagretningerne Energi og Byggeri, Teknik, Metal og Motor samt EUD Business 

repræsenteret.  

 

Når eleverne er færdige med at arbejde i værkstederne, samles alle klasserne igen og deres færdige 

produkter præsenteres på en scene, som er lavet af EUC Nords eventteknikere i skolepraktik. Efter 

præsentationen overtager eventteknikerne scenen og demonstrerer fagets mange maskiner og lyd- og 

lysteknikker for de besøgende elever –  fx lys, der tilpasses forskellige typer musik.   

 

Dag 2 – Besøg på EUC Nord: Educatia Festival 

Tidspunkt Aktivitet Formål  

9 – 9.15 Introduktion til dagen – vi skal 
holde festival i Educatia.  

 

9.15 – 11.50 Eleverne arbejder med 
fremstilling af remedier til 
festivallen ude på 
værkstederne. De følges rundt i 
deres egne klasser og med egen 
lærer.  

Eleverne præsenteres for flere forskellige 
fagretninger (bredde) og oplever faget på første 
hånd i praksis.  
 
Eleverne oplever erhvervsskolen og møder 
faglærere.  
 
Grundskolelærerne opnår øget kendskab til 
erhvervsuddannelserne og oplever deres elever i 
en erhvervsskolekontekst.  

11.50 – 12.20 Frokost  

12.20 – 14  Eleverne samles til 
præsentation af de produkter, 
de har lavet i værkstederne. 
Projektmedarbejder går rundt 
med mikrofon og spørger ind til 
produkterne og arbejdet. 
 
Eventeknikerne præsenterer og 
demonstrerer deres fag på 
scenen.    

Eleverne får mulighed for at vise deres ting frem 
og opleve stolthed over de produkter, de har 
frembragt.  
 
Scenen bruges til at indkapsle endnu en 
fagretning – eventteknikerverdenen –  og 
inddrage grundskoleeleverne heri.   
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Aktivitetsdage og dato 
1 dag med besøg i de individuelle klasser (City of Educatia) og 1 dag med fælles besøg på EUC Nord.  

Besøg i klasser:  

 2018: 22., 25., 29. og 31. oktober samt 8. november.  

 2019: 28.-29. marts og 4.-5. april 

 

Fælles besøg på EUC Nord:  

 2018: 15. november 

 2019: 3. maj 

 

Timer  
2 dage fra kl. 9 til 14 (10 timer i alt) 

 

Aktivitetssammenhæng og additionalitet 
Additionaliteten i introforløbene er, at eleverne ikke kun får almindelig vejledning omkring opbygning, krav 

og muligheder i erhvervsuddannelserne, men også får førstehåndserfaring med erhvervsskolen og 

forskellige fagretninger. Med spillet City of Educatia får eleverne samtidig en anderledes indføring i 

erhvervsuddannelsesverdenen, som et supplement til den almindelige vejledning. Gennem gamification 

skal spillet vække de unges interesser og nysgerrighed for erhvervsuddannelserne og bredden i de mange 

fremtidsmuligheder.   

Derudover bidrager introforløbene til at øge grundskolelærernes kendskab til opbygningen og 

mulighederne i en erhvervsuddannelse, så de bedre kan vejlede og guide eleverne i denne retning.  

 


