
   

 

Unge i praksis  

 

7. klasse – Trekronerskolen  

Målgruppe:  

Unge som lærerne forventer at vurdere uddannelsesparate, og som derfor ikke automatisk vil 

blive udfordret på deres uddannelsesvalg via UU-vejleder. 

Formål: 

At bidrage til at udvide elevernes horisont ift. uddannelse og job (særligt i forhold til 

erhvervsuddannelser og job relateret hertil) 

At bidrage til at understøtte elevernes refleksion over de erfaringer, de har gjort sig igennem 

forløbet 

At bidrage til at forældrene får en øget indsigt i og/eller et andet syn på erhvervsuddannelserne 

Fokus:  

Kommunikation med ældre og oplevelser på Plejecenteret og på ZBC erhvervsskolen (aktiviteter 

og måltider). 

Beklædning: 

Praktisk tøj og indendørs skridsikkert fodtøj. 

 

Forældremøde 

Onsdag d. 12.06.19 

Kl. 17.00-18.00  

Forældremøde, hvor eleverne også deltager. 

  

Forberedelse 

Torsdag d. 13.06.19 

Kl. 08.00-8.45 

På Trekronerskolen. Vejleder forbereder eleverne på spørgsmål til de ældre (kommunikation).  



   

 

 

Program for uge 25  

 

Mandag d. 17.06.19 På Trekroner Plejecenter 

Kl. 09.00 – 13.30  

Velkomst og rundvisning 

Se huset og se og opleve aktiviteter 

Hvad laver aktivitetsmedarbejderne? Følges med aktivitetsmedarbejdere  

Interviewe ældre om aktiviteter/livshistorie – to beboere med en gruppe af 4 elever  

Afslutning – Opgaven  

 

Tirsdag d. 18.06.19 På erhvervsskolen ZBC 

Mødes på Trekronerskolen kl 8.15 og cykler sammen ud til ZBC (husk madpakke) 

Kl. 9-13 (mødested kantinen) 

Rundvisning på skolen 

Forberede meningsfulde aktiviteter til de ældre  

 

Onsdag d. 19.06.19 På Trekroner Plejecenter  

Kl. 09.00 – 13.30 – Aktivitetsdag  

Velkomst – Eleverne bliver delt op i to hold  

Hold 1:  

Formiddag – Udføre aktiviteter med beboerne  

Eftermiddag – Mad og måltider – deltage i køkken/deltage i eftermiddagskaffe 

Hold 2:  

Formiddag – Mad og måltider – deltage i køkken/deltage i morgenmad/frokost 

Eftermiddag – Udføre aktiviteter med beboerne  

Afslutning på dagen  



   

 

 

Torsdag d. 20.06.19 på Trekroner plejecenter 

Kl. 09.00 – 13.30 – Måltidsdag  

Oplæg om mad til ældre 

Se film fra Trekroner  

Interview om mad og måltider 

Deltage i køkken – både det centrale og de lokale. Dække borde  

Spiser sammen med alle de ældre – fordeling: 8 elever på hver etage 

Afslutning på besøget 

 

Fredag d. 21.06.19 På erhvervsskolen ZBC  

Mødes på Trekronerskolen kl 8. cykler sammen ud til ZBC (husk madpakke) 

Kommunikationsøvelser og spil om erhvervsuddannelser  

Evaluering af hele projektet 

 

 


