
Unge i praksis, runde 4
- Klæd-på møde mellem skolens UU vejleder & klasselærer



Unge i praksis batter!!

Et nyt vidensnotat sætter fokus på Unge i praksis. 
På LinkedIn skriver chefkonsulent Pia Vigh

På følgende link kan du læse selve vidensnotatet:
https://ungeipraksis.dk/vidensnotat-unge-i-praksis-
giver-unge-nyt-syn-paa-erhvervsuddannelser-
arbejdsliv-og-dem-selv/

https://ungeipraksis.dk/vidensnotat-unge-i-praksis-giver-unge-nyt-syn-paa-erhvervsuddannelser-arbejdsliv-og-dem-selv/


Unge i praksis, 2022

23.marts

Skolernes 

tilmelding

Uge 16/17

Klæd lærerne på
Skolens UU vejleder mødes 

med lærerteamet. Efter 

mødet modtager lærerne 

slides med praktiske 

informationer og vigtige 

datoer.

Lærertid: 60 min

Online 

forældremøde
Fælles for alle forældre

11.maj, kl. 17:00-18:00

1.Kollektive 

vejledning
Skolens UU vejleder besøger 

klassen. Her præsenteres 

projektet og eleverne klædes 

på.

Praktiksedler deles ud og der 

orienteres om samtykker.

Besøget varer: 60 min

Uge 18/19

Senest 17.juni

Indsamling af 

praktiksedler
Klasselærer står for at samle 

sedler ind.

Lærertid: 2t30min (inkl. tid 

til at hjælpe og støtte enkelte 

elever med at finde 

praktikplads).

2.Kollektive 

vejledning
Skolens UU vejleder kommer 

på et sidste besøg inden 

eleverne tager afsted i 

projektet.

Sammen ses før-film og 

eleverne bliver helt klar.

Besøget varer: 45 min

Ugen før eleverne skal afsted

Umiddelbart efter 

grp.evalueringerne

3.Kollektive 

vejledning
Skolens UU vejleder kommer 

på et kort besøg i klassen. 

Eleverne skriver i deres 

studievalgsportfolio og der 

sendes en takkemail til 

praktikværten.

Besøget varer: 45 min

UIP er i mål

☺

UIP uge
Mandag & tirsdag: intro

Onsdag & torsdag: praktik

Måske melder et par elever 

ind at de har brug for hjælp. 

Lærertid: 60 min til diverse 

hjælp med praktiske 

spørgsmål

Gruppe

evaluering
Eleverne går i grupper ud 

af undervisningen. Her 

evaluerer de oplevelserne 

sammen med skolens UU 

vejleder.

Start fredag i UIP 

ugen

Estimeret lærertid i alt: 4t30min



Unge i praksis har ændret form:

Projektet er forankret i det karrierelæringsteoretiske perspektiv og derfor er netop 
karrierelæringstanken den fremherskende.

Her handler der ikke om fagfaglige kompetencer, men om at eleverne skal ud og opleve en 
uddannelse og et job – og at de efterfølgende skal reflektere over deres oplevelse.

Helt konkret skal de:

Opdage – ordne – fokusere – forstå

For at dreje fokus væk fra skolens fagfaglige mål har vi derfor nu valgt at ændre på flere 
delelementer fra tidligere runder. 

Den nye udgave af Unge i praksis indeholder følgende:

• Intro: mandag og tirsdag

• Praktik: onsdag og torsdag

• Gruppeevaluering startes op fredag



Praktikpladser:

Som noget helt nyt skal eleverne selv finde deres praktikplads.

Krav til praktikplads:

✓Praktikjobbet SKAL være en erhvervsuddannelse!

✓Eleven skal SELV være ansvarlig for transport til- og fra praktikstedet

✓Praktikstedet skal kunne tage imod praktikanten BÅDE onsdag og 
torsdag i projektugen

Det er stadig muligt at søge transportrefusion. 
Ved den 1.kollektive vejledning vil klasselærer modtage en 
beskrivelse af hvordan man ansøger, og får udbetalt, en refusion ☺



Intro på ZBC:

Det er den unges praktikjob som definerer hvilket hovedområde den 
unge skal besøge i introen..

Ex.

➢Hvis den unge har fundet en praktikplads som salgsassistent i 
SuperBrugsen, skal den unge besøge ”business” i intro-dagene.

➢Hvis den unge har fundet en praktikplads som kok, skal den unge 
besøge Kokke-tjener skolen i intro-dagene.



Samtykker:

For at elever kan få lov til at deltage i projektet, har vi brug for forældres samtykke 
til:

➢Samkørsel (fx når en ung skal køre med mester ud til kunder)

➢Foto/film

➢Evalueringssurvey fra projektejerne (KL)

Vi ønsker meget gerne at forældrene udfylder ovenstående via elektronisk link. 

Hvis I har forældre som absolut IKKE benytter Aula (og som derfor ikke modtager 
det link som vi lægger ud) vil vi meget gerne have besked om det.

I disse tilfælde vil den unge i stedet få samtykket med hjem i papirform.

Samtykker i papirform skal afleveres retur til klasselærer senest fredag d. 17.juni



Før-møder på ZBC:

I de tidligere runder har der været indbudt til et stort før-møde på ZBC.

Mødet foregik ugen før elevernes projektuge.

Fordi før-mødet kun fandt sted på én af ZBCs 5 matrikler i Slagelse by, 
har vi oplevet at møderne godt kunne forvirre de unge ift. hvor de 
skulle møde ind i introen den kommende mandag.

Før-møderne er derfor droppet.

I stedet har alle ZBCs afdelinger lavet små film med præsentationer til 
de unge. Disse film ser vi sammen på 2.kollektive vejledning.



Elevmateriale:

Som noget helt nyt har vi valgt at droppe elevopgaverne.

I tråd med karrierelæringstanken har vi droppet krav om 
opgaveløsning, fremlæggelser og lignende. Derfor har vi også droppet 
de elevmapper som nogle af jer måske kender.

Kravet til eleverne er nu udelukkende at de suger til sig af oplevelser og  
stemninger der hvor de kommer frem.

Det betyder at eleverne ikke skal forholde sig til at løse opgaver, 
indsamle foto/billeder og andet, men at de til gengæld kan nøjes med 
at fokusere på at brede vingerne ud og få én på opleveren!



Fremlæggelser:

Nogle af jer mindes måske efterbearbejdelsen og fremlæggelserne… 

De er nu droppet!



Gruppeevaluering: 

Som noget helt nyt har vi valgt at indføre gruppeevalueringer.

De gennemføres fredag i projektugen og fremgangsmåden er som følger:

➢Hele klassen følger skolens sædvanlige skema

➢Skolens UU vejleder kalder klassens elever ud til evalueringssamtaler i 
mindre grupper (mellem 3 og 6 elever ad gangen)

➢Eleverne skal ikke forberede samtalen, men i stedet tale ud fra refleksioner 
omkring det oplevede

➢En gruppeevaluering varer mellem 20 og 30 minutter.

➢Klasselærer sætter (efter UU vejleders anvisning til elevtal) klassen 
sammen i små grupper



Takkebreve:

Vi oplever at takkebrevene har en rigtig god effekt. 

Fra praktikværterne hører vi om mange gode og glade hilsner fra unge 
som har været på besøg. 

Takkebreve skrives under følgende anvisning:

➢Alle unge skal skrive en kort mail til deres praktiksted. 

➢Mailen skal læses (og godkendes) af lærer inden den afsendes



Forventninger til dig:

➢Vi forventer at du taler projektet op i alle fora

➢At du minder om eleverne om at de også gerne må deltage i det virtuelle forældremøde, 
onsdag d. 11.maj fra kl 17:00-18:00

➢At du løbende samler praktiksedlerne ind

➢At du sørger for at alle praktiksedler er afleveret senest fredag d. 17.juni

➢(For forældre der ikke benytter Aula): At du indsamler de skriftlige samtykker som UU 
vejlederen har givet eleven med hjem. Samtykker skal samles ind senest fredag d. 17.juni

➢At du hjælper og støtter elever som ikke selvstændigt magter at tage kontakt til 
virksomheder når de skal søge praktikplads.

➢At du sørger for at projektor og lyd virker forud for de kollektive vejledninger

➢HUSK! Eleverne skal bruge computere ved de kollektive vejledninger. Har eleverne ikke 
egne computere ønsker vi os at de har afhente dem i skolens computerskab eller lign. 
Inden vejleder kommer på besøg ☺



1.Kollektive vejledning:

Som indledning til den kommende runde af Unge i praksis, vil UU vejlederen 
gerne besøge klassen.

Dette sker i uge 18/19.

I løbet af besøget kommer vi ind på:

➢Hvad er en erhvervsuddannelse?

➢Hvad er Unge i praksis?

➢Vi ser en film med en tidligere deltager i projektet

➢Små øvelser og spil som klæder de unge på til at gå ind i projektet

➢Hvordan søger man en praktikplads?

➢Eleverne får praktiksedlen med hjem Varighed: 60 min



2.Kollektive vejledning:

For at klæde de unge helt på til de oplevelser som de skal ud i, vil 
vejlederen gerne på besøg i klassen umiddelbart før projektugen.

Denne vejledning ligger derfor i ugen før eleverne skal afsted.

I løbet af besøget kommer UU vejlederen ind på følgende:

➢Sammen ses før-filmene fra ZBC

➢Eleverne spiller ”Hvad skal der ske” spillet

➢Der er mulighed for at få svar på de sidste praktiske spørgsmål

Varighed: 45 min



3.Kollektive vejledning:

Til slut vil UU vejlederen gerne på besøg til en sidste kollektiv 
vejledning.

Dette besøg foregår umiddelbart efter at gruppeevalueringen er  
færdig.

I løbet af besøget kommer UU vejlederen ind på følgende:

➢De unge skriver takkebreve til deres praktikværter

➢De unge udfylder den elektroniske evaluering fra KL

➢De unge skriver i deres studievalgsportfolio. Her fortæller de om 
deres oplevelser

Varighed: 45 min



Lærerens tid:

Med den nye, sprøde form på Unge i praksis er det vores klare forventning, 
at lærernes tidsforbrug vil blive væsentligt nedsat.
I det nye kalenderoverblik vil man kunne læse at skolerne skal forvente at 
klasselærer vil have et estimeret tidsforbrug på 4 timer og 30 minutter.
Tidsforbruget fordeler sig således:
➢Klæd-på møde (60 min)
➢ Indsamling af praktiksedler og hjælp/støtte for unge som ikke selvstændigt 

kan løse opgaven med at finde en praktikplads 
(2 t 30 min)
➢Støtte og hjælp til elever som henvender sig med behov for hjælp mens de 

er afsted i projektet (60 min)


