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EU projekt løftet regionalt 

Den erhvervsfaglige vej til succes 

Hovedaktivitet: ”Praktiksteds/Arbejdsmarkedsparatheds vejledning” 

 

----------------------------------------- 

Aktivitetens grundelement;  

 

Uanset målgruppe har aktiviteten til hensigt at styrke de unges arbejdsmarkedsparathed og praktikpladssøgning, 

samt give eleverne en indsigt i arbejdsmarkedet og potentielle praktikvirksomheders krav til deres elever og den 

læringscyklus, de skal indgå i. 

Desuden skal aktiviteten sikre eleven et kendskab til egne faglige og personlige kvalifikationer – set ift. 

virksomhederne efterspørger. 

Opgave;  

 

Vi skal udarbejde og gennemføre en proces om praktikplads- og arbejdsmarkedsparathed over et tre ugers forløb. I 

projektet skal vi målrettet vejlede unge om rekruttering, arbejdsmarkedets bevægelser, muligheder og ”trusler” 

samt at vide, hvilke parametre, der ligger i at være parat til arbejdsmarkedet. 

Vi arbejder ud fra følgende praktikplads- og arbejdsmarkedsparathedsmodel. Modellen indeholder vores 

målsætninger og består af følgende 4 hovedområder: 

 

Overskrifter 

 Intro og screening 

 Læren om dig selv 

 Uddannelsesforløb 

 Arbejdsmarkedets kriterier 

Indhold 

 Intro om tre ugers forløb herunder SKP og VFP 

 Intro gennem HK ift ansættelsesvilkår, overenskomster og øvrige aftaler 

 Screening af de teoretiske kundskaber – bla FVU i dansk 

 Læren om sig selv m/DISC og opstart af de personlige kompetencer på ansøgningen/CV  

 Kommunikation på sociale medier 

 Personlige kompetencer – styling og klargøring 

 Hovedforløbet – hvad indeholder de forskellige uddannelser 

 Arbejdsmarkedets konjunkturer og påvirkninger, herunder besøg fra DE 

 Besøg af 4 virksomheder på Aalborg Handelsskole 

 Ansøgning og CV med videooptagelse og samtaler 

 Virksomhedsbesøg med handelselever og kontorelever (License To Work) 

 Virksomhedsbesøg med detailelever (License To Work) 

 Afslutning og opsummering  

 

Ovenstående vil vi sætte ind i et strategisk forløb, hvor vi taktisk overvejer processen i forhold til de rette step på 

rette tid. Det vil sige at vores udgangspunkt bliver med nøje overvejelser i, hvilke trin, der er vigtige i processen for at 

blive ordentligt klædt på til at være arbejdsmarkedsparat. 
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Parathedsmodellen 

Parathedscyklussen beskriver, hvorledes vi kommer rundt om alle emner, der berører arbejdsmarkedsparathed. Vi 

vil ud fra et taktisk synspunkt klæde eleverne på i en rækkefølge, så processen giver mening og indsigt i rette 

element. 

 

Step 1 er intro om hele forløbet. Dertil vil vi gennemføre en teoretisk screening af hver elev. 

I step 2 tager vi udgangspunkt i hver eneste deltagende individ, for at skabe en egen forståelse – set udefra og 

indefra. 

I step 3 gennemgår vi indholdet i uddannelserne samt får en føling med, hvad arbejdsgiverne tænker. Vi går i dialog 

om forventninger og krav på arbejdsmarkedet. 

I step 4 tager vi hul på ansøgninger og CV – og fra den proces bevæger vi os ud på arbejdsmarkedet suppleret af 

fagforeningen HK og Danske Erhverv. 

 

Modellen for

Praktikplads- og 
Arbejdsmarkedsparathed

1. Intro og 
screening

2. Læren om dig 
selv

3. 
Uddannelsesforløb

4. 
Arbejdsmarkedets 

kriterier
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Procesbilag 

Step 1 – Intro og screening 

 

Step 2 – Læren om dig selv 

- Intro om tre ugers forløb herunder SKP og VFP  
- Intro om overenskomster, ansættelser og aftaler 
- Screening teoretisk kundskaber – bla FVU dansk 

- Fysisk aktivitet – Walk & Talk 

 

Varighed 2 dage i alt 
 

- DISC profil og personlig indblik m/Rasmus Yde 
- Kommunikation på de sociale medier m/Tina Schrøder 
- Personlige kompetencer 
- Fysisk aktivitet – Walk & Talk 

 
Varighed 5 dage i alt 

 

 

- Hovedforløbet med indblik i uddannelserne 
- Arbejdsmarkedets bevægelser 
- Virksomhedsbesøg x4 inhouse + opfølgning 
- Fysisk aktivitet – Walk & Talk 

 
Varighed 3 dage i alt 

 

 

Step 3 – Uddannelsesforløb 

- Ansøgninger og Cv samt video optagelse + Moodle 
- License to Work 
- Speeddating & virksomhedssamtaler med eksterne 
- Fysisk aktivitet – Walk & Talk 

 
Varighed 5 dage i alt 

 

 

Step 4 – Arbejdsmarkedets kriterier 

Arbejdsmarkedsparate elever 
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Agenda 

OBS!!! Den ansvarlige står selv for lokaler, forplejning m.m. 

 

Uge 32 – step 1, Intro og screening 

 

7. august 2017: Introforløb om SKP – optag, ansættelser, personaleregler og generelle aktiviteter 

Lokale: Auditoriet ansvar og gennemførelse – Mariann Overgaard og Susanne Christensen, HK. 

 

8. august:  Screening af alle elever. Deres generelle teoretiske niveauer, herunder Dansk. 

Lokale: Auditoriet Ansvar Mariann Overgaard/Knud Dal – gennemførelse Aase. 

 

Uge 32 – step 2, Læren om sig selv 

 

9.-11. august:  Det psykologiske indblik i dig selv – hvad kan du, hvor vil du hen, hvad vil du investere. 

Lokale: Auditoriet Hvordan ser du i det hele taget dig selv – indefra og udefra? DISC profil m.m. 

   Der startes op på, hvorledes det personlige indhold i en ansøgning kan se ud. 

  Ansvar Nicolai Bo Pedersen – gennemførelse Rasmus Yde og Lars Krogsgaard. 

 

Uge 33 – step 2 

 

14. august:  Hvordan skal eleven promovere sig selv på offentlige og sociale medier?  

Lokale: Auditoriet Ansvar Nicolai Bo Pedersen – gennemførelse Tina Schrøder/Dennis Blume. 

 

15. august:  Personlige kompetencer. Hvordan ser jeg ud? Hvilke signaler sender jeg?  

Lokale: Auditoriet Ansvar Christina Frank – gennemførelse Christina Frank, Søren Larsen og Lars Halskov 

 

Uge 33 – step 3, Uddannelsesforløb 

 
16. august:  Hovedforløbet vil gennemgå uddannelserne – det dybere indhold i uddannelses  

Lokale: Auditoriet forløbet. Vekselvirkningen mellem skoleophold og praktisk dagligdag. 

  Ansvar Nicolai Bo Pedersen – gennemførelse Mette Haack og studievejleder. 

 

17. august:  Arbejdsmarkedets bevægelser. Hvad sker der ude i samfundet?  

Lokale: Auditoriet Trusler og muligheder. 

  Ansvar Lars Halskov – gennemførelse Lars Halskov, Christina Frank og Søren Larsen. 

 

18. august:  Besøg på Handelsskolen af 4 virksomheder, der giver indblik i deres syn på 

Lokale: Auditoriet elever og dagligdagen generelt. 

  Ansvar og gennemførelse Praktikservice. 

 
Virksomheder - sla 

 Kl. 09.00  JYSK 

Kl. 10.30 Føtex 

Kl. 12.30 Alfa Laval 

Kl. 13.45 DSV Gruppen 

 



5 
 

Agenda fortsat 

 

Uge 34 – step 4, Arbejdsmarkedets kriterier 

 
21.-24. august: Ansøgning og CV med video præsentation, Moodle oplæg, gennemgang af  

Lokale: Auditoriet Praktikpladsen.dk og analyse af praktikannoncer (jobopslag).  

Lokale: 33 & 35  Ansvar Søren Larsen – gennemførelse Søren Larsen, Christina Frank og Lars Halskov. 

 

23. august:  Licens To Work. Handelselever og kontorelever tager med på virksomhedsrundtur. 

  Detailelever fortsætter ansøgning og CV på skolen 

  Ansvar Praktikservice – gennemførelse Lars Halskov 

 

Virksomheder - lahp 

 Kl. 09.00  Hjallerup Mask 

Kl. 10.30 EPOKA 

Kl. 12.30 Aalb. Portland 

Kl. 13.45 Mekoprint 

 

 

24. august:  License To Work. Detailelever tager på virksomhedsrundtur. Handelseleverne 

  fortsætter ansøgning og CV på skolen. 

  Ansvar Praktikservice – gennemførelse Christina Frank. 

 

Virksomheder - cfr 

 Kl. 09.00  Rema 1000 Støvring 

Kl. 10.30 Salling 

Kl. 12.30 Matas, Aalb storcenter 

Kl. 13.45 IKEA 

 

 

25. august: Afslutning og opsamling i plenum – arbejdsmarkedsparat.  

Lokale: Auditoriet Ansvar og gennemførelse Nicolai Bo Pedersen. 

 

 

NB! Som substituerende emner, der kan løfte projektet yderligere i den enkelte uddannelsesinstitution, foreslår vi 

følgende: 

- Speeddating. 

- Ansættelsessamtaler med uddannelse af taktisk mellemledere i større virksomheder. 

- Fysisk aktivitet ifm indlæring indgår efter eget valg i alle aktiviteter. 

 

Bemærk! Hver eneste aktivitet bakkes op med et bilag, så alle interessenter kan se indholdet i aktiviteten. 

 

Lars Halskov  

13. juli 2017 


