
VI KOBLER  

FAGENE SAMMEN  
(en lærer-til-lærer event) 

 
Målgruppe: Folkeskolelærere i afgangsklasserne 

Koncept: Vi indleder til at erhvervsskolelærere netværker med folkeskolelærer i afgangsklasserne 

gennem eventen: ”Vi kobler fagene sammen.”  

Hvorfor denne event? 
Det kan være udfordrende at vejlede udskolingseleverne om deres ungdomsuddannelse og 
fremtidsmuligheder. Vi kan ruste vores elever til at træffe det rigtige valg for dem selv ved at forstå deres 
valgrejse og mindset og ved at synliggøre de veje, de kan gå.  
Erhvervsskolerne ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolen gennem faglig sparring og gennem en 
forståelse for vores fælles unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 

 

 

 

 

 

 
 

Event 

Møde/Besøg 

Lignende events 

Mailflow 



Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Invitation til folkeskolelærere 

 Valgrejsen – forstå den unges mindset 

 Erhvervsuddannelserne grundfortælling 

 Erhvervsuddannelsernes struktur – en film 

 Elevkorps - keywords og pointer 

 Nyhedsmails (3 stik) 

 Handlingsplan til inspiration (før-under-efter) 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 

Før 
 Opstil møde med et lille hold udskolingslærere på lokal skole, hvor I får deres sparring på 

emner til eventen. ”Hvad giver mening for jer?” (test skolen) 

 Sammensæt program og lav en forløbsbeskrivelse til DEVS.   

 Lav invitation til lærerene med tilhørende program.  

 Send invitation.  

 Saml data på antal tilmeldte via deres email, så du kan lave en eftermåling, når eventen 
skal gentages. (Sørg for at de ved tilmeldingen takker ja til at modtage tre mails efter 
eventens afvikling) En kvalitativ måling kan laves gennem spørgeskemaer med spørgsmål 
om: Hvad sker der med dit fag på erhvervsuddannelserne? 

 Book din peptalker. Eksempel på peptalker: Marianne Marie Andersen 
(Kommunikationsmedarbejder ved Selandia og ambassadør for projekt Vælg Med Hjertet.) 

 Forbered programindhold (Valgrejsen, erhvervsuddannelsernes grundfortælling, 
erhvervsuddannelsernes struktur mm)  

 Fag-til-fag-program udvikles i samarbejde med uddannelsesledere. 

 Informer og træn elevkorpset med keywords og pointer. 

 Sammensæt mailflow på tre mails, som skal sendes ud efter eventen.  

 Bestil lokale og forplejning. 

 Lav handlingsplan  

 Lav forløbsbeskrivelse til DEVS 
 

 



Under 
 Modtag lærerne i døren og forbered modtagerapperatet (receptionen) på deres ankomst. 

Hent inspiration i Kommunikationsbanken om Modtagerapperatet. 

 Gennemfør programmet og skab sammenhæng til flere muligheder lærer-til-lærer og skab 
sammenhæng til de tre nyhedsbreves indhold, som sendes ud efter eventen. 

 

Efter 
 Send de tre nyhedsmails ud. 

 Lav eftermåling på antal tilmeldte kontra deltagere. Denne data er baseline for næste 
afvikling.  

 Lav ekstern evaluering på dagen (deltagerne/testskolen) 

 Lav intern evaluering på dagen og gentag eventen med de bedste læringspointer. 

 Brug aktiviteten som indhold til markedsføring af relationen mellem erhvervsskolen og 
folkeskolen (social proof.) 

Logo og 
Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

Lærere i udskolingen: Lærer i udskolingen vejleder de unge på et grundlag, der er styret af den 

enkelte lærers egen viden, erfaring og fordomme. Ofte er fokus på klassen som helhed og ikke den enkelte 
elev og elevtype. Tid er en afgørende faktor for den enkelte lærer, og derfor skal erhvervsskolen stille 
redskaber til rådighed, hvor vejledningen kan fungere lettere og blive mere kvalificeret for den enkelte 
lærer. Balancen er, at respektere den enkelte lærers faglighed og bidrage med viden og redskaber, som vil 
gøre lærerens arbejde let og gunstigt. Foretrukne medier i lærerens hverdag i vejlederrollen er: 
Undervisningsmateriale, redskaber til egen undervisning, oplevelser/events. 

  

visuel linj 

 
 


