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BAGGRUND FOR PROJEKTET

Hvorfor?

Fordi praktiske oplevelser, giver de unge bedre indblik i arbejdsliv og gør dem nysgerrige på 
uddannelsesmuligheder

Hvorfor?

De unge kommer igennem oplevelser og aktiviteter, der både byder på undervisning på en 
ungdomsuddannelse og praktisk erfaring på en lokal arbejdsplads 

Hvordan?

Gennem åbne spørgsmål og nysgerrighed får både de unge og deres forældre mere ud af 
oplevelserne på ungdomsuddannelsen og arbejdspladsen

Læs mere her www.ungeipraksis.dk

http://www.ungeipraksis.dk/


FORLØBETS ELEMENTER 7D

14. marts ?. marts 28. + 29. marts 30. Marts – 1. april 4. april 

UNord Hillerød 7B Bygge- og anlæg

Plastindustrien

Detail: Blomster og 

Byggemarkeder



FORLØBETS ELEMENTER 7C

14. marts ?. marts 21. + 22. marts 23. - 25. marts 28. marts 

UNord Hillerød 7B Bygge- og anlæg

Plastindustrien

Detail: Blomster og 

Byggemarkeder



FORÆLDREOPBAKNING

Forstå projektet som en del af almen dannelse om arbejdslivets facetter

Inspirer til at være nysgerrig på arbejdslivet

Spørg hvad din søn/datter har oplevet/observeret/undret sig over

Bliv selv klogere

Karrierelæring: At opdage, at ordne, at fokusere, at forstå

”For at understøtte udvikling af karrierekompetence er det vigtigt, at 

eleven hjælpes ind i nogle processer, hvor de får lejlighed til at reflektere 

mere nuanceret over uddannelses- og jobverdenen og sig selv og andre”: 

Randi Skovhus, forsker om bl.a. uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i grundskolen og på 

uddannelser.



BROBYGNING – BESØG PÅ ERHVERVSSKOLERNE

Fokus på nysgerrighed og praksis
- uddannelsesverdenen

Program for dagene udleveres/praktikseddel via Unoung

Mødetid hos UNORD/Hillerød: kl. 9.00-13.30 



ERHVERVSPRAKTIK
Fokus på at opleve en arbejdsplads indefra, eksempelvis 

Bygge- og Anlægsbranchen:

Skou Gruppen, Tømrerfirmaet Christian Bjerregaard

Industrien: Ulstrup Plast

Detail: Blomster- og byggemarkeder: Krukkerne og XL-Byg 

Fødevarer: Kursuscenter Unord

Fordeling af elever 

Praktikaftale med info vedr. mødested, tid, sikkerhedssko, madpakke etc. 
kommer på praktikseddel via UnoUng



EFTER FORLØBET

Opfølgning i den kollektive vejledning og evaluering 

Hvad blev vi som forældre klogere på?
- spørgeskema tilsendes



LIDT MERE PRAKTISK

Samtykkeerklæringer
Fototilladelse – udfyldes elektronisk - https://ungeipraksis.dk/foraeldre/

Samtykke til at få tilsendt link til spørgeskema

Evt. fortrolighedserklæring fra virksomheden

Sikkerhedssko skaffes af UU-Sjælsø og uddeles på Ravnsholtskolen

Forsikring via UU-Sjælsø

Samkørsel?

https://ungeipraksis.dk/foraeldre/

