ERHVERVSUDDANNELSER
– ER DET NOGET FOR MIG?
TILBUD TIL GRUNDSKOLENS 6.-8. KLASSER

I UNGDOMSBYEN ER
VI BROBYGGERE
Send kommunens lærere og elever på
brobygningsforløb med Ungdomsbyen.
Vi koordinerer alt, der vedrører skolen,
kommunen, erhvervsuddannelserne og
det lokale erhvervsliv.
Tilbuddet inkluderer fagligt rollespil,
undervisere, leje af værksteder eller
learning lab på TEC, NEXT og Knord,
praktik på en privat eller offentlig
arbejdsplads samt oplæg på skolens
forældre- og lærermøder.
Send lærere og elever trygt afsted
med Ungdomsbyens pædagogiske
konsulenter, der sammen med fagfolk
fra hovedområderne underviser
eleverne på skift.

UNGDOMSBYENS BROBYGNING STRÆKKER SIG OVER FLERE DAGE FOR AT...
ØGE ELEVER, FORÆLDRE
OG LÆRERES KENDSKAB TIL...

STYRKE SKOLENS BETYDNING FOR
ELEVENS FREMTID, VED AT...

SKABE GROBUND FOR ELEVENS AKTIVE
TILVALG AF UDDANNELSE GENNEM...

Den enkelte elevs personlige
evner og interesser

Understøtte matematik, samfundsfag,
fysik, dansk og billedkunst

Kreative læringsmiljøer

Erhvervsuddannelserne

Matche valgfaget arbejdskendskab

Nuancerede forestillinger om ’sikre’
ungdomsuddannelser

Det moderne arbejdsmarked

Dække det timeløse uddannelse og
job samt sundhedskundskab

Introduktion til fremtidens
bæredygtighed og teknologi

Introducere til multimodale,
personlige læringsportfolier

Lærerens praksisfaglige vurderinger
af eleven

Innovation, iværksætteri,
bæredygtighed og
teknologiforståelse

NYE LÆRINGSMILJØER OG PRAKSISFÆLLESSKABER
Ungdomsbyen tilbyder fem-dages brobygning
indenfor byggeri og handel samt social- og
sundhedsområdet.
I skoleåret 2019-20 tilbyder vi forløb om
bygge- og handelsbranchen.
Sammen bygger vi fremtiden (Byggeri)
Sammen handler vi på fremtiden (Handel)
Fra foråret 2020 tilbyder vi også forløb om
omsorg, sundhed og pædagogik.
Sammen passer vi på fremtiden (SOSU)
Målet er at gøre skolens fag til
virkelighed med forløb, der dækker
erhvervsuddannelsernes hovedområder.

5-DAGES BROBYGNINGSFORLØB
DAG 1

Intro til hovedområdets fag og job
gennem særligt udviklet rollespil

DAG
2&3

Praksisfagligt arbejde på
værksted eller i learning lab

DAG 4

Praktik på en privat eller
offentlig arbejdsplads

DAG 5

Refleksion og udvikling af
personlige læringsportfolier.

BYGGERI

HANDEL

SOSU

SAMMEN BYGGER VI FREMTIDEN

SAMMEN HANDLER VI PÅ FREMTIDEN

SAMMEN PASSER VI PÅ FREMTIDEN

Ungdomsbyen tager elever og lærere med helt
ind i byggebranchen. Eleverne spiller, bygger
og arbejder med byggebranchens bæredygtige
fag og jobs. Gennem praksisnære byggerispil
introducerer vi til skolens fag med teknologi,
innovation, matematik, dansk, samfundsfag og
fysik.
Elever og lærere udforsker byggepladsens
kreativitet og praksisfaglighed og trækker i
arbejdstøjet som både malere, tømrere og
murere. De skaber prototyper på bæredygtige
drømmehuse og fylder egne personlige
læringsportfolier med tekst, fotos og faglige
refleksioner fra ugens mange indtryk.

Bæredygtigt iværksætteri, salg og
markedsføring er gennemgående for
dette forløb. Med praksisnære handelspil
introducerer vi til matematik, dansk,
samfundsfag, håndværk og design.
Eleverne udforsker
forretningskoncepter, e-handel og
shipping og binder viden,
praksisfaglighed og læring sammen
i handelsuddannelsens learning lab.
Undervejs arbejder de med egne
refleksioner i personlige
læringsportfolier, som eleverne fylder
med ugens indtryk i tekst og foto.

Lad eleverne prøve kræfter med
social- og sundhedsuddannelse. I
learning lab og virkelige møder med
områdets fagligheder introducerer
vi til velfærdsteknologi og det
professionelle omsorgsarbejde.
Eleverne arbejder med
folkesundhed og etik ved at
bringe fagene teknologi, biologi,
dansk og samfundsfag i spil.
Undervejs arbejder eleverne med
egne refleksioner i personlige
læringsportfolier, som de fylder med
ugens indtryk i tekst og foto.

MOD PÅ
MEDBORGERSKAB
Det kræver stort mod at være ung i dag.
Verden er grænseløs og valgene uendelige.
Hvad betyder det for elevernes fremtid?
Ungdomsbyen ruster og motiverer eleverne gennem
positive møder med ungdomslivets mange valg.
Det skaber mulighed for aktive tilvalg og bibringer stor
værdi til den enkeltes liv og samfundet.
I mødet med virkeligheden ser vi, hvor elevernes egne
evner og interesser bedst kommer i spil.
Det åbner op for dialog, refleksion og mod på et aktivt
medborgerskab.
Læs mere om Ungdomsbyens priser og øvrige tilbud,
herunder endagskurser og pædagogiske forløb på
Ungdomsbyen.dk.

KONTAKT
Ungdomsbyen på info@ungdomsbyen.dk
eller på telefon 4491 4646.
For en mere uddybende samtale kontakt leder Malene
Rungvald Christensen på mrc@ungdomsbyen.dk

LÆS OM BROBYGNING
PÅ UNGDOMSBYEN.DK
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