Forbered jer godt
hjemmefra
I forbindelse med jeres deltages i Skills-stafetten for 8. klasse, håber vi, I vil
forberede jer godt hjemmefra, da det giver det bedste udgangspunkt for dagen.
Vi giver jer hermed mulighed for at bruge 1-2 lektioners undervisning med fokus på
erhvervsuddannelserne forud for jeres deltagelse i Skills-stafetten. Det er oplagt at se denne undervisning
som et led i U&J-undervisningen.

Start undervisningen med en drøftelse
Præsentér formålet med dagen for jeres elever, så de ved, hvorfor de skal deltage i Skills-stafetten.
Formålet med dagen er:
>

At øge elevernes nysgerrighed i forhold til erhvervsuddannelserne i Viborg

>

At nuancere elevernes kendskab til undervisningen på en erhvervsskole

>

Gennem konkurrencer at ﬁnde en vinderklasse, som skal repræsentere Viborg kommune til DM i Skills

Hvad er en erhvervsuddannelse
Ved at se denne korte ﬁlm får eleverne et lille indblik i, hvad en erhvervsuddannelser er.
Se mere her

Lad nu eleverne arbejde to og to om følgende spørgsmål (25 min):
>

Hvilke EUX uddannelser kan du tage i Viborg? Find svaret på skolernes hjemmesider
www.sosu-stv.dk , www.mercantec.dk, www.asmildkloster.dk

>

Hvordan er en EUX uddannelse bygget op?

>

Vælg en konkret erhvervsuddannelse og gå ind på www.UG.dk og ﬁnd ud af, hvordan uddannelsen er
bygget op. Hvor lang tid af uddannelsen er man i praktik? Du kan helt sikkert tage første grundforløb i
Viborg, men kan du tage hele den pågældende uddannelse i Viborg?

>

Hvordan er mulighederne for at læse videre med en erhvervsuddannelse? Find hjælp på www.ug.dk

Det fede ved mit fag (10-15 min):
Når eleverne er færdige med at ﬁnde svar på spørgsmålene, kan I lade dem gå ind på dette link, hvor der
ﬁndes 33 små ﬁlm, hvor unge fortæller om ”det fede” ved deres fag. Hver elev vælger mindst 5 ﬁlm (gerne
ﬂere), de ﬁnder interessante.
Find ﬁlmene her
Når eleverne har set ﬁlmene, kan I samle op på spørgsmålene fra forrige øvelse, og eleverne kan
fortælle om den ﬁlm, de fandt mest interessant.

EUD uddannelsesvælger
Individuelt (5-10 min.)
Eleverne skal nu ind på uddannelsesvælgeren og lave en lille test, der viser, hvilken uddannelse der kan
passe til dem.
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelsesvaelgeren/#/home
https://vimeo.com/135862673

Det bedste trick
Hvis der er tid tilbage i undervisningen, kan eleverne se ﬁlmene om ”det bedste trick” fortalt af en
erhvervsfaglig elev: se mere her
Vi vil desuden opfordre jer til at besøge siden her, hvor der er masser af information om Skills.
Efter jeres deltagelse i Skills vil I modtage et ”Tak for sidst brev” med link til en evaluering,
som vi håber I vil bruge lidt tid på at udfylde inden 8. klassernes introduktionskurser starter i uge 9.
Har I yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

Jonas Daubjerg Bagger
jodb@mercantec.dk
tlf. 25136191
Vi glæder os til at se jer
og ønsker jer god fornøjelse til SKILLS!

