Pressemeddelelse – 7. juni 2019:

Elever fra Kratbjergsskolen
deltager i nyt projekt – de skal
opleve det faglærte arbejdsliv
på egen krop
I øjeblikket får 7.B fra Kratbjergsskolen i Allerød som de første i landet mulighed for
at opleve det faglærte arbejdsliv på egen krop gennem projektet ’Unge i praksis’.
Det skal hjælpe dem med at blive klogere på sig selv og klogere på de muligheder,
som en erhvervsuddannelse rummer.
I de sidste par måneder har der været hektisk aktivitet hos UU Sjælsø, brancheorganisationerne Dansk Byggeri, Danske Maritime, Plastindustrien og erhvervsskolerne NEXT og
Erhvervsskolen Nordsjælland.
De står bag det nye tilbud om et sammenhængende vejledningstilbud til elever i 7. klasse
’Unge i praksis’, hvor de udover at få ekstra kollektiv vejledning, også kommer i brobygning på en erhvervsuddannelse og i minipraktik i en virksomhed. Sammen har de skulle
sikre gode vejlednings- og brobygningsaktiviteter og at finde virksomheder, der vil modtage 7.B fra Kratbjergsskolen i erhvervspraktik.
Den 11. juni byder bl.a. virksomhederne Man Energy Solutions, Ulstrup Plast og Carl Nielsen & Søn eleverne i 7.b velkommen til tre dages minipraktik, hvor de får mulighed for at
opleve, hvordan det, de har lært på de to dages brobygning på NEXT og Erhvervsskolen
Nordsjælland kan omsættes på en arbejdsplads.
”Vi ved af erfaring, at det at opleve hverdagen på en arbejdsplads har afgørende betydning for unges valg af uddannelse. Hvis vi gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, skal de have mulighed for at opleve det. Vi husker sjældent det vi har
fået fortalt eller set, men en oplevelse glemmer vi aldrig. Derfor vil vi gerne give de unge
gode oplevelser med erhvervsuddannelserne,” siger programleder Mahtab Beigi fra UU
DANMARK, som med støtte fra Nordea-fonden har iværksat projekt ’Unge i praksis’.
Projektet skal henover de næste tre år gennemføres af de lokale UU Centre i Allerød, Roskilde, Slagelse, Fredericia, Odder og Skanderborg Kommuner i samarbejde med en række
brancheorganisationer og erhvervsskoler.
Målet med vejledningsforløbet er, at elever i 7. klasse får mere viden og flere erfaringer
med erhvervsuddannelser og det faglærte arbejdsliv, så de har et bedre grundlag, når de
en gang skal vælge uddannelse.
Kontaktinformation:
• UU Danmark: Projektleder Mahtab Beigi, mahtab.beigi@uudanmark.dk /30122808
• Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier: Dorthe Skovgaard Wihre,
dsw@deg.dk/30524550
• Dansk Byggeri: Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk / 30360265
• Plastindustrien: Kommunikationschef Lars Friis Farsøe – lff@plast.dk / 4233 2811.
Fakta om ’Unge i praksis’:

’Unge i praksis’ er et nyt landsdækkende projekt, som vender projektøren og sætter skarpt
spot på en overset men vigtig gruppe af unge i arbejdet med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.
Mange indsatser er rettet mod de mindre motiverede og ikke-uddannelsesparate unge,
men ’Unge i praksis’ vil med 5,1 mio. i støtte fra Nordea-fonden skifte kurs i retning mod
de dygtige, uddannelsesmotiverede unge.
Det sker på baggrund af erfaringer fra de kommunale centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som konstaterer, at denne ungegruppe oftest er mest i tvivl om valg af uddannelse og karrierevej.
Og det skal projektet lave om på ved konkret at fokusere på unge i 7. klasse over hele landet, som på forhånd er sikret praktikplads gennem et samarbejde med Danske Maritime,
Plastindustrien og Dansk Byggeri.
I alt vil 4.050 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed
og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.
UU DANMARK er sekretariat for de kommunale vejledningscentre og leder projektet, som
foregår i samarbejde de Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og en lang række virksomheder foruden de tre brancheorganisationer.

