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1.kollektive vejledning, runde 4! 

Inden dit besøg skal du sørge for: 

• Bed lærer om at booke computere til alle elever 

• Læg links og QR koder til spil ud på Aula sådan at alle elever kan tilgå dem 

• Læg PDF med EUD kort ud på Aula så eleverne kan tilgå de fra deres computere 

• Print fysiske praktiksedler ud. 

HUSK! At det SKAL være de praktiksedler som er beregnet til projekt Unge i praksis… 

Slide nr. Slide: Fortæl om: 
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1 min 

 

• Velkomst 

• Undervejs skal alle bruge 
computer/ mobiltelefon 

• Besøget i dag varer ca 60 
min 
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3 min 

 

• 4 dage ude af huset 

• Mandag/tirsdag i intro 

• Onsdag/torsdag i praktik 

• Fredag er der alm 
undervisning. Vejleder 
kalder jer ud i grupper til 
gruppeevaluering. 

• Fælles afslutning med 
udfyldning af 
studievalgsportfolio OG 
takkebreve 
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1 min 

 
 

Helt lavpraktisk om: 

• Hvornår skal klassen 
afsted 

• Skal man have madpakke 
med 

• Hvordan med transport 

• Alle klædes stille og 
roligt på 
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3 min  

 

 

• Gennemgå projektets 
dele 

              
  n rejse  d i arbejdslivet  

                    
 ed                skal d  opleve 
en er vervs ddannelse og et 
prak kjob 

   skal a sted i   dage 

                  

 andag og  rsdag   intro p      i
 lagelse

 nsdag og torsdag    prak k

 redag    er  lbage i klassen
igen    l bet a  dagen bliver d  
inviteret  d  l gr ppeeval ering 
med din  ddannelsesvejleder 

                       

   lagelse komm ne er    rgang p     olkeskoler  lmeldt projektet 

 e  er  vorn r din klasse skal a sted 

       

   rnborg  kole
  emmelev  kole
   ndermarksskolen

       

  arievangsskolen
  roskolen

       

   markskolen
  aggesenskolen
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1 min 

 

• OBS! På at ikke alle 
erhvervsuddannelser. 

• Man skal kunne tage GF1 
på alle erhvervsskoler 

• Unge i praksis handler 
om at mærke 
stemningen på en 
erhvervsskole 

• Du skal besøge det 
hovedområde som 
passer bedst til din 
praktik 
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1 min 

 

• Unge i praksis handler 
kun om 
erhvervsuddannelser 

• Der er masser af andre 
muligheder for at opleve 
gymnasieuddannelserne 
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5 min  

• Eksempler på hvilke 
uddannelser der hører til 
de 4 hovedområder. 

• Man vil besøge det 
hovedområde som 
passer bedst til det 
praktikjob som man 
efterfølgende skal 
besøge 
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6 min 

 

• Maze chaze spil. 

• Nederst på skærmen vil 
der stå et hovedområde. 
Når man spiller, er man 
den lille røde figur. Man 
skal hjælpe sin figur 
helskindet til jobbet som 
passer til 
hovedområdet.. 

• HUSK! At lægge link og 
QR kode ud til eleverne 
på intra.. 

• Det er godt at spille 
spillene på computer. På 
telefon kan skærmen 
virke meget lille – og det 
kan også være svært at 
styre figuren når man 
skal swipe rundt.. 

             

 er  ndes over      orskellige er vervs ddannelser  men de  ndes ikke 
alle sammen i  lagelse 

  r d  er a sted i Unge i praksis skal d  i intro p      i  lagelse  ogs  
selvom den er vervs ddannelse som d  skal bes ge i prak kken m ske 
ikke er p      i  lagelse      vis d  vil i prak k som  ris r   rmager eller 
plastmager  

 ntrodelen i                andler om at    en a ten sk oplevelse a  
milj et p  en er vervsskole 

                                          
                           

                ok serer  del kkende p  er vervs ddannelserne 

  l bet a   dskolingen vil d   ere gange    m lig ed  or at bes ge 
g mnasie ddannelserne     n r d  skal vælge intro orl b og den 
 rivillige brob gning i   klasse  

 vis d  gerne vil i prak k i et job som ikke er en er vervs ddannelse  
men en videreg ende  ddannelse     lærer  s geplejerske  arkitekt eller 
ingeni r  vil d  ogs     rig m lig ed  or de e p  senere  dsp nkter i 
l bet a  din  dskoling 

                 
                                                             

 ontor   andel og  orretningsservi e  eknologi  b ggeri og transport

 ater

 itness

 ejerist

 andbr g  artner

 onditor

  repasser

 jener
 ospitalsteknisk 

assistent

 o ial og 
s nd eds jælper 

   

 andklinik 
assistent

 ædagogisk 
assistent

 o ial og 
s nd edsassistent  

   U

 ventkoordinator

 andel

 ontor

 etail andel

 inans
  rer  ekaniker

  letekniker rtopædist

 larmester  eknisk 
designer

Urmager

             
               

                       

             

                      

                

             

                                

                               

                           

Inden besøget! 
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10 min 

 

• Lad eleverne sætte sig 
sammen et par stykker/ 
en mindre gruppe. 

• Eleverne taler sammen 
om spørgsmålene 

• Find evt på flere 
spørgsmål som eleverne 
kan undersøge på 
kortene 

• HUSK! At lægge kortene 
ud på Aula sådan at 
eleverne selv kan tilgå 
dem på computeren. 
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6 min 

  

• Skyd den 
erhvervsuddannelse som 
passer til billedet! 

• HUSK! At lægge link og 
QR kode ud til eleverne 
på intra.. 

• Det er godt at spille 
spillene på computer. På 
telefon kan skærmen 
virke meget lille – og det 
kan også være svært at 
styre figuren når man 
skal swipe rundt.. 

11 
 
 
 
 

 
5 min 
 

 

• Tal sammen på klassen 
om spørgsmålene på 
sliden 
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• Lad eleverne sætte sig 
sammen 2 og 2 eller i 
små grupper.. 

• 1 elev går ind på linket 
og sammen taler de om 
spørgsmålene som 
dukker op bag tallene. 

• Ansvaret om at vælge et 
tal, går på omgang.. 

• HUSK! At lægge link og 
QR kode ud til eleverne 
på intra.. 

• Det er godt at spille 
spillene på computer. På 

                                  

 ik p   U  kortene og tal sammen om 
 ddannelserne  

  r der nogle  ddannelser som d  slet ikke vidste 
eksisterede 

  ræver nogle a   ddannelserne en stærkere   sik 
end andre 

  vilke st rker  ar man br g  or i de  orskellige 
 ddannelser 

  er d  nogle  ddannelser  som passer godt  l dig 

                          
                   

   skal d  s lle skarpt  
 ed  vert billede st r    ddannelser  
men k n   a   ddannelserne passer  l 
billedet 
 vilken  ddannelse er der tale om 
 k d den rig ge  
             
  an    koden eller   lg linket  begge 
dele ligger p    la  og kom direkte ind 
p  spillet 

                                 

   skal i prak k onsdag og torsdag 

  r d  skal  d og s ge din prak kplads kan der være  ere  ng som d  
m ske tænker over  

  vor or er det over ovedet mit eget ansvar at  nde en prak kplads 

  vordan kan jeg præsentere mig 

  ar jeg mod p  at g  alene  d i en virksom ed og s ge en 
prak kplads 

  an jeg    mor  ar  l at   e en prak kplads  or mig 

  an jeg sende mor  ar ind  l virksom edsejeren  og s  selv blive 
siddende i bilen mens de voksne taler om prak k 

                              
  denne opgave skal d  arbejde i 
par gr pper  
 ammen skal   re ektere og blive  elt 
klar  l at g  p  jagt e er en 
prak kplads  
             
  an    koden eller   lg linket  begge 
dele ligger p    la  og kom direkte ind 
p  spillet 

Inden besøget! 

Inden besøget! 

Inden besøget! 
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10 min 

telefon kan skærmen 
virke meget lille – og det 
kan også være svært at 
styre figuren når man 
skal swipe rundt.. 
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5 min 

 

• Gennemgå alle bullets 
fra sliden. De er vigtige! 

• Praktiksedlen skal være 
printet ud!! 

• HUSK! At dele den 
fysiske praktikseddel ud 
til eleverne. 

• OBS! Det SKAL være 
praktiksedlen som er 
beregnet til Unge i 
praksis.. 
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3 min 

 

 

 

 i alt  6  min tter…    

Det kan godt lade sig gøre at lave en fin kollektiv vejledning på 60 minutter, men det kræver forberedelse 

og fokus       

            
  rak ksedlen skal a everes  l din 
klasselærer       d     j ni 

  lle  elter skal  d  ldes
  nden d  a everer sedlen  l din lærer  skal 
d    ske at tage et billede a  den

   sk at dobbel jekke om dit prak kjob 
passer  l en er vervs ddannelse    r den 
ikke det  m  d   nde en n  prak kplads  

                                     
 vis alt driller  skal d   ive  at i din lærer eller i 
din  ddannelsesvejleder  

 i er klar  l at  jælpe   

         

Inden besøget! 


