
Unge i praksis
- En rejse ud i arbejdslivet ☺



Tag med ud og oplev…
Med Unge i praksis skal du opleve 
en erhvervsuddannelse og et 
praktikjob.

Du skal afsted i 4 dage.

Undervejs skal du:

Mandag og tirsdag: I intro på ZBC i 
Slagelse

Onsdag og torsdag: I praktik

Fredag: Du er tilbage i klassen 
igen. I løbet af dagen bliver du 
inviteret ud til gruppeevaluering 
med din uddannelsesvejleder.



Hvornår skal du afsted?

I Slagelse kommune er 7.årgang på 7 folkeskoler tilmeldt projektet.

Se her hvornår din klasse skal afsted:

Uge 35:

o Tårnborg Skole
o Vemmelev Skole
o Søndermarksskolen

Uge 37:

o Marievangsskolen
o Broskolen

Uge 40:

o Nymarkskolen
o Baggesenskolen



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



ZBC, Slagelse

Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser, men de findes ikke 
alle sammen i Slagelse.

Når du er afsted i Unge i praksis skal du i intro på ZBC i Slagelse – også 
selvom den erhvervsuddannelse, som du skal besøge i praktikken 
måske ikke er på ZBC i Slagelse (fx hvis du vil i praktik som frisør, 
urmager eller plastmager).

Introdelen i Unge i praksis handler om at få en autentisk oplevelse af 
miljøet på en erhvervsskole. 



Hvad hvis jeg hellere vil opleve en af de 
3-årige gymnasieuddannelser?

Unge i praksis fokuserer udelukkende på erhvervsuddannelserne.

I løbet af udskolingen vil du flere gange få mulighed for at besøge 
gymnasieuddannelserne (fx når du skal vælge introforløb og den 
frivillige brobygning i 9.klasse).

Hvis du gerne vil i praktik i et job, som ikke er en erhvervsuddannelse, 
men en videregående uddannelse (fx lærer, sygeplejerske, arkitekt eller  
ingeniør) vil du også få rig mulighed for dette på senere tidspunkter i 
løbet af din udskoling.



De 4 hovedområder
Jordbrug, fødevarer og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik

Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport

Cater

Fitness

Mejerist

Landbrug Gartner

Konditor

Dyrepasser

Tjener
Hospitalsteknisk 

assistent

Social- og 
sundhedshjælper,

SSH

Tandklinik 
assistent

Pædagogisk 
assistent

Social- og 
sundhedsassistent, 

SOSU

Eventkoordinator

Handel

Kontor
Detailhandel

Finans
Murer Mekaniker

Køletekniker
Ortopædist

Glarmester Teknisk 
designer

Urmager



Test dig selv
Har du styr på 

erhvervsuddannelsernes 

hovedområder?

Er du rap på fingrene?

Test dig selv ☺.

Sådan gør du:

Scan QR koden eller følg linket 

(begge dele ligger på Aula) og 

kom direkte ind på spillet.



Lær erhvervsuddannelserne at kende

Kik på EUD kortene og tal sammen om 
uddannelserne: 

• Er der nogle uddannelser, som du slet ikke vidste 
eksisterede?

• Kræver nogle af uddannelserne en stærkere fysik 
end andre?

• Hvilke styrker har man brug for i de forskellige 
uddannelser?

• Ser du nogle uddannelser, som passer godt til dig?



Kan du få øje på den rigtige 
erhvervsuddannelse?

Nu skal du stille skarpt! 
Ved hvert billede står 4 uddannelser, 
men kun 1 af uddannelserne passer til 
billedet.
Hvilken uddannelse er der tale om?
Skyd den rigtige ☺
Sådan gør du:
Scan QR koden eller følg linket (begge 
dele ligger på Aula) og kom direkte ind 
på spillet.



Når du skal finde en praktikplads..

Du skal i praktik onsdag og torsdag.

Når du skal ud og søge din praktikplads, kan der være flere ting, som du 
måske tænker over..

• Hvorfor er det overhovedet mit eget ansvar at finde en praktikplads?

• Hvordan kan jeg præsentere mig?

• Har jeg mod på at gå alene ud i en virksomhed og søge en 
praktikplads?

• Kan jeg få mor/far til at fixe en praktikplads for mig?

• Kan jeg sende mor/far ind til virksomhedsejeren – og så selv blive 
siddende i bilen, mens de voksne taler om praktik?



Inden du søger en praktikplads:
I denne opgave skal du arbejde i 
par/grupper. 
Sammen skal I reflektere og blive helt 
klar til at gå på jagt efter en 
praktikplads..
Sådan gør du:
Scan QR koden eller følg linket (begge 
dele ligger på Aula) og kom direkte ind 
på spillet.



Praktiksedlen

• Praktiksedlen skal afleveres til din 
klasselærer senest d. 17.juni!

• Alle felter skal udfyldes
• Inden du afleverer sedlen til din lærer, skal 

du huske at tage et billede af den
• Husk at dobbelttjekke om dit praktikjob 

passer til en erhvervsuddannelse… Gør den 
ikke det, må du finde en ny praktikplads ☺

Hvad nu hvis det bliver helt umuligt?
Hvis alt driller, skal du hive fat i din lærer eller i 
din uddannelsesvejleder. 

Vi er klar til at hjælpe ☺.



Spørgsmål


