
TIL DIG DER INTERESSERER DIG FOR 
UNGE SAMT UDDANNELSE OG JOB.

MATERIALET VISER BL.A. VEJE TIL

• at inddrage det lokale virksomhedsmiljø i undervisningen
• at skabe relationer til og for de unge
• at skabe sammenhæng og progression i uddannelsesvejledning
• at arbejde med praktisk karrierelæring
• at udvide unges mulighedshorisont til også at rumme  

erhvervsfaglige uddannelser

GOD  
PRAKSIS  
FOR ALLE  
UNGE

VEJE TIL FORÆLDRE

4 VEJE
FLERE VEJE TIL PRAKTIK



6. KLASSE 7. KLASSE

SAMMENHÆNGENDE  
VEJLEDNING OG  
UNDERVISNING I  
UDDANNELSE OG JOB
//  GOD PRAKSIS FOR ALLE UNGE

   VEJE TIL FORÆLDRE

• Introduceres for UUvejledningen.
• Inddrages i uddannelsesaktiviteterne.

   VEJE TIL FORÆLDRE

• Ud-af-huset-vejledning.
• Karrierelæring med mor og far.

   FLERE VEJE TIL PRAKTIK

• Refleksioner over eget netværk.

   4 VEJE

• Forståelse for koblingen mellem  
uddannelse og arbejde.

   4 VEJE

• Møde med lokal arbejdsglæde og arbejdsliv.
• Erfaringer med grundskolens fag  

i en erhvervsfaglig kontekst.KONTINUERLIG 

FOKUS PÅ 

PROGRESSION
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TILRETTELÆGGE 

FORLØBENE I 

SMÅ BIDDER

STYRK RELATION 
MELLEM VEJLEDER 

OG UNGE



8. KLASSE 9. KLASSE

• Åbenskole tilbud 
• Grib erhvervsuddannelserne  
• Rollemodeller fra EEO
• ditbarnsfremtid.dk
• Åben hus arrangementer
• DM i Skills og introdagene i 8. & 9.

FAGLÆRT TIL FREMTIDENS FORLØB  
OG AKTIVITETER KAN MED FORDEL  
TÆNKES I KOMBINATION MED ANDRE  
INITIATIVER SOM:

   VEJE TIL FORÆLDRE

• Udfordring af fordomme og inspiration  
ved rollemodeller.

   FLERE VEJE TIL PRAKTIK

• Refleksioner over eget netværk.

   4 VEJE

• Forståelse for koblingen mellem  
uddannelse og arbejde.

   FLERE VEJE TIL PRAKTIK

• Erfaringer med arbejdsliv og  
egne kompetencer.

FOKUS PÅ 
ERFARINGSSKABELSE 

OG UDVEKSLING

BRUG FÆLLESSKAB 

SOM RESSOURCE

TILRETTELÆGGE 

FORLØBENE I 

SMÅ BIDDER

UNDERSTØT 

REFLEKSION HOS 

DEN UNGE



Projektet Faglært til Fremtiden har til formål at udvikle 

forløb og indsatser, der styrker grundskoleelevers viden om 

og erfaring med erhvervsuddannelserne fra 6. klasse frem 

til de forlader grundskolen. Målet er at give unge et mere nu-

anceret syn på mulighederne i en fremtid som faglært.

Projektet har 3 indsatsområder:

• Undervisningsbaseret vejledning

• Målrettet erhvervspraktik

• Styrket forældresamarbejde

Indsatsområderne beskæftiger sig med hver deres område 

inden for uddannelsesvejledning og er målrettet forskellige 

alderstrin. De komplimenterer hinanden, tager højde for 

progression i læringen hen over udskolingen og for at unge 

har forskellige motivationsorienteringer.  

Om Faglært til Fremtiden

LAD DIG INSPIRERE!
 
Download materialerne på:  
fhhovedstaden.dk/faglaert-til-fremtiden/. 
Her finder du materialer, film, Power Points m.m. 

STÅ IKKE ALENE!
 
Alle aktører er vigtige. Overvej hvem du skal samarbejde 
med lokalt og hvordan. Et godt og lærerigt forløb skabes i 
samarbejde mellem alle aktører omkring de unge. 

TÆNK STORT OG BREDT!
 
Tænk delaktiviteter ind i større sammenhæng og skab  
gradvis læring og progression. 
Tænk tværfagligt og tværinstitutionelt: arbejdsliv ind i  
skolen, grundskolens fag ud afskolekonteksten, Uddannelse  
og job som et anliggende for KUI... 
Tænk andre uddannelsesinitiativer ind: Åbenhus på  
uddannelsesinstitutionerne, SKILLS, Ditbarnsfremtid.dk. 
Tænk uddannelsesvejledning som en arena for læring  
og samarbejde.

DE UNGE

UDDANNELSESVEJLEDERE 
har bl.a. adgang til relevant netværk,  

indsigt i uddannelses- og jobmuligheder  

samt lærings processer i forbindelse  

med uddannelsesvalg

FORÆLDRE 
har bl.a. erfaring med de unge uden 

for skolen, netværkog hjerte.

GRUNDSKOLEN/LÆRER 
har bl.a. tæt relation til de unge,  

didaktisk erfaring og indsigt i  

faglige mål.

ERHVERVSLIV 
har bl.a. erfarings- og oplevelsespotentiale.

UNGDOMSUDDANNELSER
har bl.a. rollemodeller, uddannelses miljøer 

 og faglige oplevelsesfaciliteter


