
 
  

 
 
Den erhvervsfaglige vej til succes 
Indsatsområde 2.1. Målrettet vejledning af unge 
 

Beskrivelse af AMU Nordjyllands Praktikplads- og Arbejdsmarkedsparathedsforløb  

Forløbets indhold (iflg. ansøgning): 

Praktikplads- og arbejdsmarkedsforløbet har som projektaktivitet til hensigt at give eleverne en indsigt i 
arbejdsmarkedet og i potentielle praktikvirksomheders krav til deres elever. Desuden skal aktiviteten sikre 
eleven et kendskab til egne faglige og personlige kvalifikationer – og kunne relatere dem til virksomhedens 
behov. 
 
Forløbsbeskrivelse for AMU Nordjylland 

På AMU Nordjylland opdeles projektaktiviteten i forhold til to sammenhængende målsætninger. Der 

indledes med et forløb om teamsamarbejde og personlige kompetencer. Denne første del af forløbet har et 

eksplicit fokus på det personlige (dvs. på elevens selvopfattelse, samarbejdsevner, styrker etc). I denne del 

af forløbet er det intentionen at få eleverne til at reflektere over egne kompetencer – og sætte disse i 

relation til virksomhedernes efterspørgsel. Det er målsætningen, på denne første del af forløbet, at 

eleverne opnår en forbedret indsigt i deres egne personlige kompetencer og kvalifikationer, herunder:  

• Engagement og samarbejde 
• Positiv selvopfattelse og motivation 
• Relationsdannelse og netværksopbygning 
• Viden og ny læring 
• Læring om kompetencer, værdier og adfærd 
• Fokus på styrker, muligheder og selvrealisering 

 Kendskab til egne personlige kompetencer (test, videooptagelser mm.) 
 
I den anden del af forløbet er målsætningen ikke elevernes selvindsigt, men snarere deres forståelse af 
arbejdsmarkedet, af virksomheder og af hvilke muligheder som de selv kan skabe sig. Denne anden del af 
forløbet vil blandt andet indeholde: 

• Virksomhedsbesøg (hvor eleverne skal udvikle et forbedret branche- og arbejdsmarkedskendskab – og 
reflektere over hvordan de selv bliver mere attraktive for en arbejdsgiver) 

• Besøg af fagforening (hvor eleverne skal lære om arbejdsmarkedets mekanismer, regler, rettigheder, 
pligter, ansvar, overenskomster mm.)  

• Udarbejdelse af jobprofil (hvor eleverne skal lære hvorledes man udformer en ansøgning og et CV til 
brug for praktikplads- og/eller jobsøgning) 

 
I denne anden del vil vi arbejde med de resterende punkter fra forløbsbeskrivelsen: 
 
Arbejdsmarkedskendskab 

 Ansøgning/CV  
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 Hvad skal der til for at jeg som elev, bliver attraktiv hos en arbejdsgiver 

 Analyse af praktikannoncer 

 Kendskab til praktikplads portaler fx praktikplads.dk og jobindex.dk 

 Kendskab til forskellige måder at henvende sig på til virksomheder, krop/stil (kontor, smed, kok) 

 Ansættelsessamtalen 

 Kendskab til jobmarkedet – herunder rettigheder og pligter- overenskomst 

 Kendskab til forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte aftaler) 

 Samarbejdet både med arbejdsgiver, kolleger og kunder 

 Besøg af virksomheder med åbne jobsøgningssamtaler og feedback 

 Virksomhedsbesøg af kort / længere varighed afhængig af branche/fag 

 Opfølgning af en vejleder/instruktør 
• Sygdom og fravær  
• Succesoplevelser ift. branchekendskab 

 

Forløbsopbygning og modulbeskrivelse af det samlede forløb 
Det nedenstående oversigtsskema viser det samlede forløb for praktikplads- og 

arbejdsmarkedsparathedsforløbet således som det ser ud på AMU Nordjylland for grundforløbet i transport 

og logistik (hold 1710).1  

Aktivitetsdage Dato Timer 
(min/decim.)2 

Omfang & tidspunkt 

Introduktionsforløb 23-10-2017 3 3,00 ½ dag: 08:00-11:00   

Introduktion og forberedelse til 
Hammer Bakker 

01-11-2017 2:50 2,83 ½ dag: 11:50-13:20 & 13:40-15:00 

Relationer og netværk: 1 dags 
forløb i Hammer Bakker  

02-11-2017 5:50 5,83 1 dag (= 2 halve excl. pause) 

08:00-09:20 & 09:40-11:20 

11:50-13:20 & 13:40-15:00 

Virksomhedsbesøg 22-11-2017 2:50 2,83 ½ dag: 11:50-13:20 & 13:40-15:00 

Besøg fra fagforening (3F) 17-01-2018 3 3,00 ½ dag: 08:00-09:20 & 09:40-11:20  

Opsamling på besøg fra fagforening 
(3F) 

18-01-2018 3 3,00 ½ dag: 08:00-09:20 & 09:40-11:20  

Jobprofil og ansøgninger 23-01-2018 2:50 2,83 ½ dag: 11:50-13:20 & 13:40-15:00 

Jobprofil og ansøgninger 24-01-2018 3 3,00 ½ dag: 08:00-09:20 & 09:40-11:20  

Jobprofil og ansøgninger 25-01-2018 2:50 2,83 ½ dag: 11:50-13:20 & 13:40-15:00 

                                                           
1
 Som det fremgår af oversigten er der (på nuværende tidspunkt) ikke planlagt undervisningsaktiviteter målrettet 

app’en Gameday, men det forventes at tilføje et sådant modul på senere hold. Det er forhåbningen, at eleverne ved at 
arbejde med Gameday, vil opnå en større indsigt i egne udviklings-, uddannelses, og karrieremuligheder. Det er 
ligeledes forhåbningen at Gameday kan være medvirkende til at eleverne tager mere ansvar for deres egen situation, 
finder løsninger på eventuelle problemer og i det hele taget blive bedre til at opstille målsætninger og træffe valg. 
 
2
 Tidsangivelser i timer og decimaler. Bemærk at alle tidsangivelser er ekskl. pauser 
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Forløbs- og formålsbeskrivelse 
 

1. Introduktionsforløb 

Introduktion til arbejdsmarkedsparathedsforløbet. Eleverne introduceres til projektet, herunder en 

introduktion til uddannelsesforløbet, den aktuelle praktikpladssituation samt uddannelsernes 

anvendelighed på arbejdsmarkedet. 

 

 

2. Introduktion og forberedelse til Hammer Bakker  

Der arbejdes med forskellen på de tre kategorier af kompetencer: Personlige, faglige og almene. Eleverne 

giver deres bud på hvilke kompetencer en eventuel arbejdsgiver vægter højest. Formålet er her at 

synliggøre igennem elevernes egen refleksion, at de personlige kompetencer er meget vigtige, og vægtes 

rigtigt højt på det danske arbejdsmarked. 

Som afslutning deles eleverne op i de hold de skal arbejde i på turen. Holdet skal igennem en brainstorm 

finde 5 punkter de vil have fokus på, for at deres samarbejde fungerer optimalt i de øvelser de skal igennem 

i Hammer Bakker. Det kan eksempelvis være ”lytte til hinanden”, ”gensidig respekt for hinanden” m.m. 

Udsagnene printes på et lille kort som udleveres til holdene når de ankommer til Hammer Bakker. 

 

3. Relationer og netværk: 1 dags forløb i Hammer Bakker  

Det er meningen, at denne tur skal være sjov og udfordrende, netop for at styrke de sociale relationer på 

holdet, men samtidig indeholde aktiviteter som kan give erkendelse og læring. Gennem løsningen af 

kollektive udfordringer skabes en selvindsigt i egen adfærd – og i hvordan det er nødvendigt at opføre sig, 

når man indgår i en social sammenhæng som f.eks. på en arbejdsplads eller et uddannelsesforløb.  

Gennem dagen udsættes eleverne for forskellige udfordringer og øvelser, f.eks. klatreøvelser, 

kommunikationsøvelser med walkie-talkies, bygning af katapultmaskiner m.m. Efter udført øvelse følger 

holdets gennemgående faglærer op på hvordan man klarede øvelsen i forhold til de 5 fokuspunkter, holdet 

beskrev dagen før.  

Dagen afsluttes med en samlet opsamling på øvelserne. I forlængelsen af denne afslutning skal eleverne 

formulere en fælles ramme for hensigtsmæssig adfærd i klassen – eller et sæt af fælles ”spilleregler”. 

Indledningsvis skal eleverne finde tre svar på følgende udsagn: ”Hvorfor er jeg den gode kammerat i 

klassen?” Herefter sætter eleverne sig i deres hold fra dagen før og fortæller hinanden deres tre svar. Dette 

er en god øvelse til at synliggøre over for eleverne, at spilleregler handler om den daglige adfærd over for 

hinanden og at man bliver nødt til at være ærlig omkring, hvordan man selv synes sådan en fælles adfærd 

skal være. Omdrejningspunkt i udarbejdelse af spillereglerne er at oversætte de 5 fokuspunkter fra første 

dag og indtrykkene fra opsamlingerne samt denne dags øvelse til en fælles daglig adfærd som udtrykkes i 

spillereglerne.   

Opsummerende kan man sige om formålet med øvelserne i Hammer Bakker:  
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 At der gennem individuelle og kollektive aktiviteter skabes rum for elevernes personlige refleksioner 

over hvordan man skaber og vedligeholder sociale relationer. Disse indsigter kan eleverne anvende både 

i klasseværelset og på arbejdspladsen.  

 At der gives indsigt i værktøjer til at kommunikere og samarbejde hensigtsmæssigt i forhold til egne 

ressourcer. 

 At der skabes et frit og trygt læringsmiljø for elevernes kommende arbejdsplads/uddannelse, hvor det er 

tilladt at holde hinanden op på beslutninger, der er truffet i fællesskab. 

 At der skabes erkendelse hos eleverne om vigtigheden af egen adfærd, i forhold til den helhed man er 

en del af. 

 

4. Virksomhedsbesøg  

I denne del af projektforløbet inddrages det omkringliggende samfund gennem besøg på en virksomhed. I 

forbindelse med besøget får virksomheden lejlighed til at præsentere sig selv og eleverne får lejlighed til at 

stille spørgsmål3. Forud for virksomhedsbesøget introduceres eleverne til genren rapportskrivning og de får 

til opgave at undersøge f.eks. virksomhedens hjemmeside, så de har en forhåndsviden inden selve besøget. 

En del af opgaven handler om at formulere en række relevante spørgsmål til virksomheden og det er i 

denne forbindelse et krav at nogle af spørgsmålene går på kendskab til branchen, hvilke forventninger 

virksomheden har til sine medarbejdere, hvordan man bliver attraktiv som elev, hvilke arbejdsopgaver som 

skal udføres, hvordan fremtiden ser ud for virksomheden eller branchen etc. Gennem dette arbejde får 

eleverne viden om virksomhedens opbygning og produktion og de får viden om de forskellige typer af jobs, 

fagligheder og ansættelsesformer der kan ”rummes” i en virksomhed. Denne del af forløbet har til hensigt 

at give eleverne et indblik i, hvordan en virksomhed kan være organiseret og hvilke jobfunktioner der 

findes.   

Det er et kendetegn ved gruppen af elever, at de kan have et meget forskelligartet kendskab til 

arbejdsmarkedet og en begrænset indsigt i mange af de jobfunktioner som er forbundet med det praktiske 

arbejde på en virksomhed. Af denne årsag giver virksomhedsbesøget mange elever en aha-oplevelse og et 

større kendskab til de ønsker som en virksomhed måtte have til sine medarbejdere – herunder også hvilke 

krav en virksomhed stiller til de personlige kompetencer (e.g. evner for at samarbejde med ledere, kolleger 

eller kunder).  

I forbindelse med virksomhedsbesøget skal eleverne udarbejde en rapport, hvor de formulerer en 

problemformulering/problemstilling med udgangspunkt i deres forarbejde om virksomheden og selve 

virksomhedsbesøget. Rapporten trækker således på de informationer som eleverne har tilegnet sig før og 

under besøget, og kan derfor rumme beskrivelser om virksomhedens produktion, organisering, 

medarbejdere, fagligheder eller lign.  

 

                                                           
3
 I forbindelse med virksomhedsbesøget har det ligeledes været overvejet at arrangere en serie af åbne 

jobsøgningssamtaler eller ”speed-dating-samtaler” med virksomhedsrepræsentanten. Eleverne kunne hér få mulighed 
for at modtage direkte feedback på deres præsentationer, personlige fremtoning, holdning eller andre 
styrker/svagheder. I sådanne øvelser kan det synliggøres for eleverne hvilke konkrete betænkeligheder en ”ægte” 
arbejdsgiver potentielt ville have i mødet med dem. 
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5. Besøg hos fagforening (3F)  

Fagforeningsbesøget tilrettelægges som en ekskursion med gæsteundervisning4 med det sigte, at give 

eleverne kendskab til hvilke krav der stilles ved deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvad de kan forvente til 

gengæld. Det er formålet med denne del af undervisningen, at eleverne opnår et grundlæggende kendskab 

til arbejdsmarkedsforhold, herunder gerne specifikt i forhold til deres egen branche samt en indsigt i hvilke 

rettigheder, pligter, overenskomster, ansættelsesformer, regler for sygdom og fravær samt et kendskab til 

forskellige former for aftaler (ordinære, restaftaler, delaftaler, korte aftaler).  

Gennem deltagelse i modulet skal eleverne opnå et generelt kendskab til, hvilke krav der stilles på 

arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst i forbindelse med et praktikpladsforløb. De introduceres til en 

forståelse for de vilkår, pligter og rettigheder der er forbundet med at være ansat og i uddannelse.  I den 

praktiske tilrettelæggelse af gæsteundervisningen lægges der op til, at eleverne kan stille spørgsmål og 

eventuelt bidrage med egne erfaringer.  

 

6. Opsamling på fagforeningsbesøg  

Opsamlingen har til formål at sikre, at informationer fra gæsteundervisningen kan anvendes fremadrettet 

og i forbindelse med elevernes fortsatte uddannelses- og arbejdsforløb. Det er målsætningen, at eleverne 

fremadrettet ved hvordan man kan følge op på konkrete handlingsbehov.  

 

7. Jobprofil og ansøgninger  

Det er målsætningen med modulerne i ”jobprofil og ansøgninger”, at klæde eleverne på til at skrive den 

ansøgning, der bringer dem nærmere en uddannelsesaftale med en virksomhed. På forløbet skal eleverne 

arbejde med ansøgningsskrivning og lære hvordan man praktisk strukturerer sin ansøgning, hvordan man 

bedst bruger skriftsproglige virkemidler, hvordan man opbygger og strukturerer sit CV og hvorledes man 

skriver en god job- og personprofil. En del af dette kursus vedrører således den ”teknik” som ligger i selve 

udformningen af skriftlige ansøgninger. Men det er også intentionen, at eleverne i dette arbejde skal kunne 

trække på deres erfaringer fra forløbet i Hammer Bakker. I udarbejdelsen af CV og ansøgningsmaterialer 

kan eleverne derfor bygge på en øget bevidsthed om relationer, sociale kompetencer samt det kendskab 

som de har til egne behov og den indsigt som de har i egen adfærd. På modulet vil de lære hvorledes man 

omsætte dette positivt i sin personlige jobsøgning. 

I den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen vil der være mulighed for at arbejde med den enkelte 

elevs egne ansøgninger. Alle eleverne vil modtage feedback på deres individuelle ansøgninger. Feedbacken 

vil fokusere på layout, indhold, sprog og rumme fremadrettede forslag til forbedringer. Men som en del af 

feedbacken vil der også blive fokuseret på de mere personlighedsbeskrivende afsnit.  

 

Aktivitetssammenhæng & additionalitet 

                                                           
4
 Undervisningen sted i 3F’s lokaler og underviseren er tilknyttet 3F.  
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I det følgende vil vi forsøge at præcisere den additionelle værdi i det ovenfor beskrevne 

undervisningsforløb. 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: 

    

A. Forløbets værdi som et didaktisk redskab i klasserumsledelsen 

Forløbet i Hammer Bakker er ikke blot et forløb som målretter eleverne mod arbejdsmarkedet. Dets 

implicitte målsætning er også at gøre dem mere bevidste om hvordan de fungerer på skolen. I Hammer 

Bakker arbejder eleverne med bevidstheden om egne sociale styrker og udfordringer, de bliver klogere på 

sociale kompetencer og på hvordan de samarbejder med andre elever. Det er en viden og en selvindsigt 

som er relevant på såvel arbejdsmarkedet som i klasseværelset (i resten af deres skoleforløb). En af de 

måder hvorpå der, i den daglige undervisning, arbejdes videre med elevernes sociale kompetencer er i 

udformningen af ”spilleregler for klassen”. Spilleregler for klassen er en didaktisk tilgang til 

klasserumsledelse hvor elever og lærere sammen målsætter sociale og samarbejdsmæssige rammer for 

adfærden i klasselokalet. Helt konkret udformer lærerne (sammen med eleverne) en serie af simple 

spilleregler for, hvordan eleverne skal opføre sig i klassen og på skolen. Det kan f.eks. være regler for 

hvordan man skal deltage i gruppearbejde eller regler for hvordan man taler til hinanden. I det samlede 

uddannelsesforløb laves der løbende opfølgning og tilretning af disse spilleregler. Eksempelvis kan der være 

nogle spilleregler som med tiden ikke er relevante at have fokus på længere, da alle følger dem – disse kan 

så tjekkes af på listen (listen skal hænge et synligt sted) og så kan det være, der skal tilføjes nye punkter, 

der skal arbejdes med.  

Projektaktivitetens additionelle bidrag er i denne sammenhæng, at den:  

 Sætter eleverne i stand til at forstå vigtigheden af sociale spilleregler (hvad enten man befinder sig i 

Hammer Bakker, i klasserummet eller på arbejdspladsen) 

 Giver eleverne et grundlag for at deltage i udformningen af de fælles spilleregler (hvilket er ret 

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

Man kan derfor sige, at projektets additionelle værdi vedrører skabelsen af en klasse-, undervisnings- og 

samværskultur på skolen – altså en værdi, der strækker sig ud over det enkeltstående kursus og modul.  

 

B. Forløbets direkte værdi i etablering af uddannelsesaftaler med virksomheder 

Det gælder for alle nye medarbejdere, herunder også lærlinge, at man må passe ind i virksomheden. I den 

forbindelse er de sociale kompetencer temmelig vigtige. En ny lærling kan have nok så mange faglige 

kompetencer med i bagagen, men hvis hun grundlæggende ikke forstår at samarbejde og tilpasse sig 

virksomheden, så kan det give anledning til konflikter.  

Men for elever på grundforløbet er det ikke alene tilstrækkeligt at have den fornødne selvindsigt eller de 

gode sociale kompetencer, der gør at man kan involvere sig med andre mennesker. Eleverne skal ligeledes 

kunne kommunikere, beskrive eller ”sælge” disse kompetencer til potentielle arbejdsgivere. Sociale 
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kompetencer er altså et vigtigt element, når jobprofilen, CV’et og ansøgningsmaterialerne skal udarbejdes. 

Af disse årsager er forløbet da også tilrettelagt på en måde, så eleverne (a) tidligt introduceres til arbejdet 

med de personlige og sociale kompetencer, (b) løbende og gennem hele grundforløbet vender tilbage til 

dem i form af klassens spilleregler og (c) afslutningsvis sættes i stand til at inddrage dem i deres 

praktikrettede ansøgningsarbejde rettet mod virksomhederne.  

Projektaktivitetens additionelle bidrag er i denne sammenhæng, at:  

 Alle eleverne vil ved grundforløbets afslutning have en selvskabt, gennemarbejdet og afprøvet liste 

over alle de samarbejdsevner, som de har arbejdet med gennem hele forløbet – lige til at inddrage i 

det praktikrettede ansøgningsmateriale. 

Det additionelle bidrag ligger således ikke isoleret i det ene eller andet modul, men skal findes i den 

sammenhæng af sekvenser – eller i den rækkefølge som de projektstøttede moduler udgør.  

 


