
WORKSHOP FOR  

EUD LÆRERE 
(mød de nye elever i øjenhøjde og hjertekugle 

og stå skarpere i de unges øjne) 

 
Målgruppe: EUD lærere (GF1) 

Koncept: Med en workshop, der fokuserer på de unges mindset, indføres EUD lærerene i de unges 

livsverden. For hvem er de unge egentlig – hvad tænker de? Hvordan er den verden, de agerer i? 

Hvordan forholder de sig egentlig til valget om en ungdomsuddannelse? Bliv klædt på til at møde 

den kommende elev i øjenhøjde og brug de vigtigste læringspointer fra første skoledag.  

Hvorfor denne event? 
Første skoledag. Første møde med den virkelighed, der nu skal stemme overens med drømme og 
forventninger. EUD lærerne har et stort ansvar for at indlede relationen til den enkelte unge og til 
at indfri de forventninger, de nye erhvervsskolelever har. Derfor skal lærerenes faglighed 
understøttes med viden om den unges mind-set, så der er grundlag for en stærk relation lærer til 
elev. 

 

 

 

 

 
Møde/Besøg 

Event 

Internt 

Tilmelding uddannelse 

Data 



Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Invitation til EUD lærer 

 Workshop (program + oplægsholder) 

 Infografik 

 Data (Spørgeskema til evaluering af EUD lærernes udbytte) 

 Eventuel Handlingsplan til inspiration (før-under-efter) 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før 
 Book oplægsholder 

 Sammensæt program for workshoppen i samråd med oplægsholder 

 Lav invitation til EUD lærere og send (formål, udbytte, indhold og call to action: Tilmelding) 

 Lav spørgeskema til evaluering af EUD lærernes udbytte af workshoppen 

 Lav måling på frafald før og efter aktiviteten workshop for eud lærere (over årrække, hvis 
eventen gentages) 

 

Under 
 Gennemfør programmet.  
 

Efter 
 Gennemfør spørgeskemaundersøgelser og målinger 

 Evaluer undersøgelsernes konklusioner og juster næste workshop for EUD lærere derefter 

 Informer lærerne (og øvrige medarbejdere) om evalueringens konklusioner via intranettet 
eller nyhedsbrev målrettet dem, hvis din skole har det. 

Logo og  

visuel linje 



Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

Lærere på Erhvervsuddannelserne: Erhvervsskolelæreren kompenserer for den vejledning, 

den unge får i grundskolen og hos UU. Derfor er lærerens rolle som vejleder essentiel, når det handler om 
tiltrækning og fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne. Det er noget særligt, at kunne vejlede – og 
det er den appel, der skal være i kommunikationen med erhvervsskolens egne lærere. Den gode vejleder 
har et godt kendskab til både folkeskolens og erhvervsskolens fag. Den gode vejleder forstår elevernes 
mindset og kompleksitet i at skulle vælge uddannelse efter folkeskolen. Den gode vejleder er personlig i sin 
saglighed og relevans for den enkelte elev, og han/hun er bevidst om sin rolle i at kommunikere for næste 
handling, hvor vejlederen sender eleven videre og skubber til næste lille handling på vejen til eller under 
uddannelsen. Erhvervsskolens opgave er at stille redskaber til rådighed og opstille rum for, at læreren bliver 
klædt på i sin vejlederrolle. Tid er en afgørende faktor for arbejdet som lærer, og derfor skal der så vidt 
muligt tænkes integration med lærerens øvrige arbejde, undervisning og redskaber samt synliggøre 
udbyttet for læreren, i de redskaber erhvervsskolen stiller til rådighed.  

 

 

 

 

 

 
 


