
DIGITAL STORYTELLING 

OM EUD 
(EUD elever fortæller om valg, drømme og 

mål og danner spejl for kommende elever) 
 

 

Målgruppe: Folkeskolens afgangselever – sekundært UU centrene i Region Nordjylland. 

Koncept: Gennem personlige fortællinger ung til ung skal indsatsen gå uden om traditionel 

kampagnefremstød. Formatet skal være digitalt og give plads til fortællinger, der afspejler hele 

mennesker.  

Hvorfor denne indsats? Indsatsen med digital storytelling som format skal understøtte de unges 
digitale mindset og samtidig fungere som et supplement til et overload af faktuel information om 
erhvervsuddannelserne, der allerede eksisterer og som dagligt produceres af erhvervsskoler, men 
som ikke er relationskabende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Medskabelse og 

Eksponering 

Møde/Besøg 

Tilmelding uddannelse 



Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

Før - under - efter 
Kommunikationsindsatsen tilrettelægges og udføres af markedsføringsmedarbejder.  

Egen skole lancerer materialet på egne platforme i en fælles periode for hele partnerskabet. 

UU centrene inddrages i udvikling af materialet og får et konkret slutprodukt/materiale til brug i egen 

vejledningsarbejde. 

 

 

Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

 

8. Klasse: Eleverne stifter for første gang bekendtskab med valget om ungdomsuddannelse i 7. og 8. 

Klasse, og valget er som udgangspunkt svært at overskue. Den unges mindset er en rejse, der veksler 
mellem rationelle, intuitive og følelsesstyrede påvirkninger. Influenterne er mange og de største er 
kammerater og mor/far. Erhvervsskolen skal skabe social proof hos den unge, og den unge skal møde 
erhvervsskolen i et sprog, den forstår og i en form, den unge er bekendt med. Den unge skal have hjælp til 
at overskue uddannelsesvalget, og den hjælp skal erhvervsskolen stille til rådighed gennem brugbare 
redskaber, der giver mulighed for at han/hun kan reflektere over sig selv i fht. At skule vælge uddannelse. 
(Den unge er ikke modtagelig for information/de kolde facts, der står alene.) Foretrukne medier er: Snap 
chat, Youtube, Instagram, Facebook, oplevelser/events.  

 

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. 

 

Om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): UU giver vejledning til alle unge i 

grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel 
vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Der er en tæt kobling 
imellem den vejledning, som de unge får i skolens 7.-9./10. klasse, og den undervisning, som eleverne 
modtager i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk), hvor eleverne forberedes til det 
forestående uddannelsesvalg. 
 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/uddannelse-og-job


Vejledning af unge uden for skolen 

UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og 

erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående 

uddannelse. Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges 

uddannelsesplan. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og 

opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats. UU 

kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der 

har fået et uddannelsespålæg. 

UU skal fungere som en neutral instans og vejledningen være objektiv.  

 

 

visuel lin 


