
 

                                                    

Slagelse, april 2022 
Kære forælder til elev på 7.årgang 
 
Kort efter sommerferien skal dit barns klasse deltage i projekt Unge i praksis. 
 
Formål: 

• De unge skal lære om erhvervsuddannelserne, og om de jobs som knytter sig til uddannelserne.  

• At arbejde med at være nysgerrig på de mange uddannelsesmuligheder, at møde en virksomhed og 

(for 1.gang) at besøge såvel på en ungdomsuddannelse som en arbejdsplads. 

Uddannelsesvejlederne i Slagelse kommune har udviklet forløbet og samarbejder med de 7 tilmeldte 
folkeskoler om at gennemføre det. 
Sammen sætter vi fokus på oplevelser med-, og tanker om, uddannelse og job. 
Alle projektets aktører arbejder ud fra målsætningen om at de unge skal lære om sammenhængen mellem 
uddannelse og job - og om deres egne kompetencer.  
 
I forbindelse med forløbet får de unge: 

• 2 Kollektive vejledninger i klassen før forløbet 

• Individuel støtte til at finde en praktikplads (for de elever som har brug for det) 

• 2 dages besøg på en lokal erhvervsskole 

• 2 dages praktik i et job som passer til erhvervsuddannelserne 

• Gruppeevaluering med uddannelsesvejleder efterfølgende 

• Afsluttende kollektiv vejledning i klassen 

De unge skal selv finde en praktikplads og øve at kontakte en virksomhed.  
Sammen med klassens lærere hjælper vi selvfølgelig de elever som måtte have brug for hjælp. 
Eneste krav til praktikjobbet er at det SKAL være en erhvervsuddannelse! 
I forbindelse med skolernes øvrige U&J aktiviteter vil jeres barn (på andre tidspunkter) få rig lejlighed til at 
besøge andre typer uddannelser. 
 
Sæt allerede nu X i kalenderen: 
Det store virtuelle forældremøde afholdes onsdag d. 11.maj, kl. 17:00-18:00.  
Invitation og link kommer i Aula cirka en uge før mødets afholdelse. 
 
Forældremødet er spækket med vigtig viden og praktisk information. Det er også her I bliver klædt på til at 
støtte og vejlede jeres barn i forbindelse med projektet. 

I løbet af mødet vil der være mulighed for at stille alle de spørgsmål som I måtte have      . 
 
Projektet er en del af et landsdækkende projekt, som ejes af EUK (Enheden for uddannelses- og 
erhvervsvejledning i kommunerne). Unge i praksis er støttet af Tietgenfonden med 5,1 mio. kr. 
Læs mere om projektet her:  Unge i praksis.  
 
Har du spørgsmål, kommentarer eller andet er du velkommen til at kontakte uddannelsesvejlederen på dit 
barns skole.  
På vegne af Uddannelsesvejlederne i Slagelse kommune, 
 
Tanja Risom 
Tovholder på projekt Unge i praksis 
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