
MODTAGEAPPARAT 
(vi tuner ind på vores målgrupper og gør 

erhvervsskolen til en enhed, der modtager) 
 

 

Målgruppe: Internt erhvervsskolen, Mor, GF2 elever 

Koncept: Vi skaber grundlag for at fremstå som en homogen institution, der er inviterende og 

overskuelig for alle vores interessenter – vi gør vores modtageapparat til en enhed. 

Hvorfor denne indsats? Alle veje fører til erhvervsskolens modtageapparat – derfor skal vi være 

klar til at åbne døren, invitere indenfor og føre den enkelte let, overskueligt og inspirerende 

igennem vores verden som arbejdsplads, uddannelsesinstitution og samarbejdspartner. Men gør vi 

ikke allerede det? Jo måske! Ofte kan man ikke se skoven for bare forkortelser og 107 

uddannelsesretninger, men rydder vi stierne, pudser skiltene og kommunikerer for næste handling, 

så er der skabt lettere adgang for flere elever til erhvervsuddannelserne. 
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Skitsen nedenfor viser et eksempel på det komplette modtageapparat, som erhvervsskolen kan 
arbejde med. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I denne aktivitet er der arbejdet med indsatserne: 

 Internt på erhvervsskolen 

 GF2 elever 

 mor  
 
Indsatserne er koncentreret om parametrene:  
Medarbejdere (Onboarding)  
Medier (Hjemmeside, sociale medier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eksempel på produktliste: (Det skal du 

bruge/her skal der laves indsats) 

 
Internt på erhvervsskolen: 

(Målet er at erhvervsskolen optimerer elementer i modtageenheden, så der kan måles en forskel i 

tilfredshedsundersøgelserne, der er tilknyttede indsatserne. Forbedringerne skal ske mhp større 

overskuelighed, intuitiv informationssøgning samt integration mellem information og storytelling/fortælling 

om erhvervsuddannelserne.) 

 Relationskabende modtagelse - Tjekliste (Inspiration til onboarding) 

 Kendingsmelodi til telefon 

 Tilfredshedsundersøgelse (system/materiale) 

 Samtaleark til kvartalsmøder 

 Mystery shopper 

 Lokale kick off arrangementer 

Principper for skarpt modtageapparat på: 

 Hjemmeside, der viser vejen til en erhvervsuddannelse, så alle retninger er lette at finde og 

intuitive at følge. 

 Målrettede Facebooksider tilknyttet uddannelsesretningerne og/eller målgrupper. 

 

GF2-elever:  

(Målet er at GF2er skal opleve en service i at kunne finde rundt på hjemmesiden og en mening i at følge 

uddannelsesspecifik FB side, klæde eleven på til første skoledag med den nødvendige information, opleve de 

er ventet og velkomne første skoledag) 

Indsatser 

 Målrettet hovedside med navigation til GF2  

 Målrettet uddannelsesspecifik FB side 

 Facebookkampagne målrettet GF2 (call to action: Følge Uddannelsesspecifik FB side – fordi her 

bliver du klædt på med den nødvendige information og du kan sparre med dine 

medstuderende.)  

 

Mor: 

(Målet er at mor skal opleve en service i at kunne finde rundt på erhvervsskolens hjemmeside (have en 

særlig side) og følge særlig FB side for hende mhp vejledning af sit barn om ungdomsuddannelse) 

Indsatser 

 Indhold til Facebooksiden for mor (mor som vejleder) 



 Pressemeddelelse (Erhvervsskolen satser på mor og har udviklet …) 

 Markedsføring af siden/servicen (formen skal udtænkes –og kan evt være et call to action på Åbent 

Hus Mor) 

 Flyer til UU (digital og analog) der gør opmærksom på denne side/service 

 

Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 
 
Partnerskolerne har vidt forskellige udgangspunkter og behov for at arbejde med 
modtageapparatet – derfor er der ikke lavet eksempler på handlingsplaner. Handlingsplanerne vil 
fremgå af den enkelte skoles forløbsbeskrivelse for indsatsen. 
 
Vil man fra projektets side køre konceptet ”Modtageapparat,” skal der af skolerne laves indsats på 
de dele af det komplette modtageapparat, som giver mening for den enkelte skole. Der laves 
forløbsbeskrivelse til DEVS og konceptet gennemføres ud fra de udarbejdede principper for, at 
være et skarpt modtageapparat. 
 
 

Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

GF2: Det handler om at fastholde en nysgerrighed og et engagement hos GF2 eleverne. De skal føle sig set 
og hørt. Indsatsens appel ligger i at tale til en elev, der har gjort sig nogle erfaringer og overvejelser i fht sin 
fremtid og uddannelse. De er forventelig en anelse mere modne end GF1erne. De skal ikke tages i hånden 
og nurses, men de skal guides og kunne se guleroden. De skal have let adgang til den information og den 
viden, som er relevant for dem. De skal tilbydes de fordele, erhvervsskolen har særligt for dem. Information 
og struktur skal være håndgribeligt for dem. GF2erne kan med fordel få et samlingssted/et community, der 
kan samle den brogede flok af individer, så de kan blive en del af et fællesskab i deres uddannelsesperiode. 
(Dette kan være i det fysiske miljø og/eller på de sociale medier.) Foretrukne medier er: Facebook, 
Instagram, Snapchat, oplevelser/events. 

Mor: Mor er sit barns bedste vejleder, og det er erhvervsskolens opgave at bekræfte hende i dette og 
klæde hende på til at stå skarpt i vejlederrollen. Tryghed er den største appel til moren, og den får hun, når 
hun kan gennemskue uddannelsesverdenen, og når hun får den information, hun (ubevidst) har brug for. 
Det betyder, at erhvervsskolens opgave er, ikke at overloade moren med information om 
erhvervsuddannelsernes struktur og muligheder – den skal hun nok finde selv, – men give hende redskaber 
til at vejlede og samtale med sit barn om uddannelsesvalget. Hun skal forstå sit eget barns mindset i 
udskolingsårene og guide sit barn til at tage det rigtige valg for sig selv. Det betyder, moren skal have 
information, der giver hende mulighed for at reflektere over sin egen rolle som mor OG vejleder på samme 
tid. Moren kan selv lægge to og to sammen, så der er en balancegang, som erhvervsskolen skal gå, så hun 
ikke føler sig talt ned til, men alligevel finder inspiration i erhvervsskolens redskaber. Foretrukne medier er: 
Facebook, analog medier (aviser og magasiner), Instagram, oplevelser/events. 



MODTAGEAPPARAT 

RELATIONSKABENDE MODTAGELSE (Principper for et skarpt modtageapparat – til inspiration) 

 

Når vi onboarder og kommunikerer på samme tid 
 

Onboarding – også dit ansvar. 
Det er torsdag, og deadline nærmer sig i hastig fart. Selvom du trofast har blikket rettet i en 45 grader 
usund vinkel mod tastaturet, bemærker du alligevel, at hende den nye lige er trådt ind på kontoret. 

Det er hendes første dag. 

Du kan godt huske det, ikk? Spændingen. Nervøsiteten. Usikkerheden. Og glæden, når en af dine nye 
kollegaer viste interesse eller initiativ til at hjælpe dig. 

Og den oplevelse vil du jo gerne give videre. Men indbakken råber på opmærksomhed, og to-do listen er kun 
tiltaget i løbet af dagen. Så det bliver ikke lige nu. Er der ikke en anden kollega eller en leder, der har styr på 
det? 

Eller på mundret konsulentsprog: Nogen har vel en plan for onboarding-processen? 

Og jo, det har nogen forhåbentlig. Men du har stadig et medansvar, som vi gerne vil hjælpe dig med at leve 
op til. Derfor her en samling gode idéer til at onboarde med succes. 

Men først to vigtige pointer: 

Hvad er onboarding, og hvorfor er det vigtigt? 
Onboarding er navnet på den proces, det er at integrere nye medarbejdere i en virksomhed.  Den starter 
allerede, når rekrutteringen er færdig og kontrakten underskrevet. Og det gør den altid. Som i ALTID. Du 
kan ikke ikke-onboarde. Du kan gøre det på en god og givtig måde, eller du kan gøre det på en skidt måde, 
men uanset dit engagement, så finder onboardingen sted, når en ny kollega begynder. 
Når onboarding er pivhamrende vigtig, er det fordi, det er i de første tre måneder, at den nye medarbejders 
tilhørsforhold til arbejdspladsen bliver dannet. Der er masser af skrækeksempler på dårlig onboarding – og 
du har sikkert hørt nogle af dem før. Nogle af dem, vi har set, siger fx at: 
 

 25 procent af alle nyansatte har forladt deres stilling igen, før det første år er gået 
 22 procent af dem, der forlader jobbet, gør det inden for de første to måneder 
 4 procent vender aldrig tilbage efter den første dag. 

 
Til gengæld øger god onboarding jobtilfredsheden og ydeevnen hos nye medarbejdere. Og det skaber 
større organisatorisk engagement og reducerer stress. 
Det vil du gerne være med til, ikk? 

 

http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/143469/tjekliste-til-god-modtagelse-af-ny-medarbejder
http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/143469/tjekliste-til-god-modtagelse-af-ny-medarbejder
https://issuu.com/jppolforlag/docs/onboarding_-_laeseproeve
http://blog.clickboarding.com/18-jaw-dropping-onboarding-stats-you-need-to-know


Onboarding er en holdindsats og handler om adfærd. 
Hver eneste gang, der kommer en ny medarbejder, er der bunkevis af oprettelser, procedurer og møder, der 
igangsættes med det formål at give den nye medarbejder redskaberne til at kunne varetage de mange 
bulletpoints i jobbeskrivelsen. 

Lyder det omfattende? Jamen, det er meget værre end det. For den gode onboarding-indsats er ikke noget, der 
sker automatisk eller kan løses fra HR- eller ledelsesfløjen. Det er ikke noget, du kan overlade til de andre. Det er 
en holdindsats, og som kollega er du afgørende for, at hende den nye bliver en succes. 

Selvfølgelig ligger det formelle ansvar hos ledelsen, når hende den nye starter. Lad os for nemheds skyld kalde 
den nye for X. Når X starter, er der selvfølgelig en ledelsesmæssig opgave, der skal varetages. 

Der skal ligge en køreplan klar, der indeholder: 

 Xs læringsmål 
 en plan for hvor, hvornår og hvordan X skal levere værdi 
 en klar beskrivelse af, hvordan X skal bidrage til at nå virksomhedens strategiske målsætninger. 

 
Men køreplanen er kun en lille del af onboarding-processen. Det handler om meget mere end at bestille en pc, 
oprette den nye kollega i HR-systemet eller introducere vedkommende for indholdet i personalehåndbogen. 

Både processen, X og du har brug for, at du tager et medansvar. For det første fordi man ikke kan læse sig til, 
hvordan det er at være medarbejder på din arbejdsplads. Og for det andet fordi det også er i din egen interesse. 
For du kommer sikkert til at bruge mere tid sammen med X end jeres fælles leder. 

Personalehåndbogen og den udleverede pjece med organisationens 5 kerneværdier er sjældent til meget mere 
nytte end papiret, det står på, hvis det ikke bliver bakket op af den rette adfærd. Så hvad skal du gøre? Hvordan 
kan du hjælpe X på plads og i gang? 

(Inspiration fra kilde: Bro Kommunikation) 

 

9 ting du bør gøre, når du får en ny kollega 
Når man er ny og usikker, kigger man på, hvad de andre gør og siger. Du bliver dermed en rollemodel, hvad 
enten du vil det eller ej. Og det stiller krav til din kommunikation og din adfærd og alle de måder, de to ting 
hænger sammen på. 
 
Her er 9 ting, du for eksempel kan gøre: 

1. Tag et kort møde med en håndfuld relevante kollegaer, før X starter. Det kan være jer, der skal dele 
kontor med Helle, eller jer, der skal samarbejde med hende på et specifikt projekt. Tal om, hvad hun har 
brug for at få at vide, og hvordan I kan hjælpe hende, og fordel så ”opgaverne” mellem jer. Janne 
fortæller lidt om den daglige rytme i afdelingen. Christian viser, hvordan I deler og navngiver 
dokumenter. Og så videre. 

2. Send en præsentation af X ud på forhånd. Det er ikke lige naturligt for alle bare at snakke med nye 
mennesker. Derfor kan det være god samtale-ammunition med en kort mail til Xs kommende kollegaer 
om, fx hvad hun har lavet før, og hvor hun kommer fra. 

3. Foreslå X, at hun selv sender en mail rundt. En mail med emnelinjen ’Hej, jeg er din nye kollega’ og en 
kort fortælling om, hvem man er, og hvad man interesserer sig for, bliver positivt modtaget af 99,76 % af 
alle mennesker. Det viser vores egen uvildige undersøgelse J 

https://www.bro-blog.dk/?p=9022


4. Gør et stort nummer ud af den feedback, X får i starten. Helle har brug for at få vist retningen og blive 
sat ind i den måde, I arbejder på. Vis hende både, hvordan I giver feedback, og sæt selv mere tid af til 
feedbacken til X, end du ville gøre med en af dine mere erfarne kollegaer. 

5. Tag initiativ til fælles frokost i starten. Vi behøver nok ikke forklare hvorfor. 
6. Vær på vagt over for intern lingo. Enhver organisation har sit helt eget vognlæs af indforståede 

vendinger, referencer og forkortelser. Dem kender X slet ikke. Så forklar tingene så pædagogisk som 
muligt uden at patronisere. 

7. Vis respekt og interesse for forskellige fagligheder og uddannelsesbaggrunde – også selvom du ikke 
forstår den. 

8. Tag ansvar og parker dine egne interne stridigheder og konflikter. Det har ingen værdi for Xs nye start – 
tvært imod bliver du ambassadør for en negativ fortælling om dig selv og arbejdspladsen. 

9. Vær eksplicit om, at I er et team. Alle har interesse i, at X bliver en succes på arbejdspladsen. Italesæt og 
vis det. Indsatsen kommer tilbage i tifold, det lover vi. 
 

(Inspiration fra kilde: Bro Kommunikation) 

 

Pointer, når du på erhvervsskolen modtager en elev/kommende 
elev/mor/virksomhed m.fl. 
Som ansat på erhvervsskolen har du et ansvar i fht din stilling. Men du har også et ansvar i fht at være 
ambassadør for din arbejdsplads og dens ”kunder”/målgrupper. Hver gang du er i kontakt med en 
kommende elev, mor, kursist, virksomhed, ansøger til stilling på skolen, leverandør osv. efterlader du et 
indtryk hos den pågældende, og det indtryk bliver en fortælling om din arbejdsplads.  
 
Her en liste af ting, du skal være opmærksom på for at være en god ambassadør for din erhvervsskole og 
dens fortælling: 
 

1. Kend din rolle og dit ansvar i fht at være en del af modtageapparatet 
2. Service går hånd i hånd med alle dine øvrige funktioner 
3. På erhvervsskolen har vi et fælles kodeks for, hvordan du tager ansvar i holdindsatsen med at onboarde: 

VI KOMMUNIKERER FOR NÆSTE HANDLING – dvs. hver gang du er i dialog med en fra erhvervsskolens 
målgrupper, skal du føre vedkommende videre eller få personen til at handle 

4. Kodekset er din rettesnor for at integrere service i dit daglige arbejde 
5. Service er mere end goddag og tak for snakken 
6. Vær et skridt foran – Ser du en, der ser søgende ud, så opsøg situationen.  
7. Information er ikke kommunikation 
8. Kommunikation er ikke information 
9. Gå i dialog og kig vedkommende i øjnene  
10. Du er aldrig for travl til at sige; Hej! 
11. Det ER dit ansvar at være en del af modtageapparatet – hver dag 
12. Lyt og vejled 
13. Vejled eller før vedkommende til den, som kan 
14. Slip ikke vedkommende før, du ved, at en anden tager over 
15. Brug og henvis til de service-redskaber din skole besidder som supplement og afslutningsvis på din 

egen vejledning og hjælp: Hjemmesiden, Facebooksider, Nyhedsbreve 
16. Lad aldrig information stå alene – det er den personlige kontakt, der har værdi og bliver husket 
17. Brug EAST-modellen til inspiration i modtageapparatet, når du er i kontakt med en kommende 

elev/elev* 
18. Integrer belønningssystem for godt modtagearbejde på arbejdspladsen og skilt med det. 



*EAST modellen 

1) Gør det nemt (Easy) 

 Giv klar besked og enkle valg 

 Gør valgene automatiske. Dvs fjern besværet ved at vælge. Gør det intuitivt. 

2) Gør det attraktivt (Attractive) 

 Tiltræk opmærksomhed 

 Giv belønninger, som feedback, henvisning til mere end de efterspurgte (mersalg) osv. 

3) Gør det socialt (Social) 

 Vis at andre også gør det – og gør det på den måde tilgængeligt  

 Brug skolen, skolens ansatte – netværket, og tag vedkommende med ind i det 

 Gør det til en social forpligtelse at hjælpe andre  
 
4) Gør det rettidigt (Timely) 

 Påvirk eleven, når han/hun er modtagelig for det og pas på informations-overload 

 Identificer eleven (er han/hun kommende elev, hvilken uddannelse er han/hun interesseret 
i/hvorfor er han/hun kommet til dig osv. Og vejled med konkrete budskaber vs generelle. 

 

 
 
3 områder din erhvervsskole som minimum skal have styr på i et 
succesfyldt modtageapparat.  

 
Medarbejdere (Roller + funktioner)  

 På skoleniveau er hver ansats generelle rolle beskrevet i fht værdier mv. (en del af 
onboardingprogram) 

 Den ansattes egen rolle og funktioner er beskrevet ud fra at være en del af modtageapparatet (en 
del af onboardingprogram) 

 Kodekset VI KOMMUNIKERER FOR NÆSTE HANDLING skal informeres mundtligt og med konkrete 
eksempler på, hvordan det kommer til udtryk i hverdagen. (en del af onboardingprogram) 

 
Medier (Kanalbeskrivelser) 

 En beskrivelse til intern brug, der giver forståelse for kanalernes og mediernes rolle mhp et 
budskabs- og målgruppehieraki.*  

 (Alle medarbejdere er kanaler for budskaber, hjemmeside, sociale medier, bygninger, lokaler og 
udendørsområder) 

 

*Der er foreslået konsulenthjælp til at få lavet en diagnose på partnerskolernes kanaler og udnyttelse af dem under 

DEVS. Diagnosen kan fremlægge bud på, hvordan en skole kan forbedre sig mhp at blive et optimalt modtageapparat 

(herunder ikke medarbejdere) 



 
Miljø (De fysiske rammer) 

 Skolen skal kende sine begrænsninger og lave forbedringer (evt vha mystery shopper.) (Kan man 

finde skolen? Kan man finde P-plads? Kan man finde den rigtige indgang? Kan man finde rundt inde 

på skolen? Kan man finde receptionen? Den rette vejleder? Er der ventezoner, der giver det 

ønskede indtryk? Osv.) 

 Tænk service ind i skolemiljøet. (Understøtter miljøet kodekset VI KOMMUNIKERER FOR NÆSTE 

HANDLING? Dvs inspireres eleven til gruppearbejde, der hvor der er sat borde op til 

gruppearbejde? Inspireres eleven til at lave lektier, der hvor han/hun sidder – er der 

hjælpemidler/belønningssystemer/inspiration?  

 Understøtter miljøet fortællingen om erhvervsuddannelserne mange muligheder og om stoltheden 

omkring fagene? (Er stoltheden for fagene synlige i det daglige? – vises stoltheden i mere og andet 

end i udmærkelser og medaljer? – Er stolene lavet af smedene? Er der frisørfredag for 

medarbejdere? Holder den pimpede bil fra auto til udstilling i fællesrummet? Er tværfagligheden 

udnyttet i skolemiljøet? (kager serveres af robotten, musikken spiller fra bilen, skiltene er lavet af 

smedene, pop-up-shops køres af handelsgymnasiet osv) 
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