Bilag 2
Indsatser ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
UU Aalborgs indsatser
Indsatser, der har særligt fokus på erhvervsuddannelserne, er markeret med stjerne (*):
Grundskolen
Initiativer i 8. klasse
*Introduktionskursus på erhvervsuddannelser
Brobygning
*Erhvervspraktik
Initiativer i 9. klasse
Brobygning
*Erhvervspraktik
Specialklasser og ikke uddannelsesparate elever
*Specialklasser introkursus på erhvervsuddannelser
*Specialklasser erhvervspraktik
Særlig brobygning for ikke-uddannelsesparate 8. og 9. kl.
Generelle initiativer
Virksomhedsbesøg
Uddannelsesmesse/ -aften
*Introduktion til ”Det blå Danmark”/ Maritime dage
*Rollemodelbesøg
*Deltager i/ besøger Skills-stafetten, Survival Skills og DM i Skills
10. klasse
*EUD10
*Undervisning i erhvervsuddannelsernes læringsmiljø
*EUD10 brobygning på erhvervsuddannelser
*Brobygning for gymnasiale linjer på erhvervsuddannelserne
*Almindelig 10. klasse i brobygning på erhvervsuddannelser
Generelle initiativer
Uddannelsesaften
*Erhvervspraktik
*Besøg fra erhvervslivet
Valgfag på ungdomsuddannelserne
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Aalborg)
Aktiviteter
*Tilrettelægger brobygning i samarbejde med erhvervsuddannelser
*Tilrettelægger erhvervspraktik
*Tilrettelægger virksomhedsbesøg (fx med potentielle lærlinge)
Tilrettelægger undervisning i ”Job og Uddannelse” i samarbejde med lærere
Tilrettelægger og planlægger aktiviteter, der skal kvalificere elevernes uddannelsesvalg
Lærere undervises i ungdomsuddannelserne (og UU)
Rådgivning og sparring
Samarbejder med
*Tech College
*Erhvervsplaymaker
*Playmakernetværk
Produktionsskoler
*Brobygningskoordinator fra EUC Nord
*Netværk mellem skoler, EUD og Ungdomsskolen
Andet
Deltager i regionale projekter med andre UU-centre
*Portal med praktik, forløb mm. fra erhvervslivet
Folkemøde for unge

Andre indsatser
Skole-virksomhedssamarbejde

Erhverv Norddanmark og Skoleforvaltningen har taget de første skridt til at styrke rammerne og
mulighederne for, at lokale virksomheder kan skabe længerevarende samarbejdsrelationer med folkeskoler
i Aalborg Kommune.
Projektet henter inspiration i metoder og erfaringer fra Naturvidenskabernes Hus (se www.nvhus.dk).
Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter, der har til formål at bygge bro
mellem skoler og erhvervsliv og understøtte lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og
virkelighedsnær undervisning. Naturvidenskabernes Hus hjælper virksomhederne med at overkomme de
barrierer, der måtte være – både i forhold til at se udbyttet af et samarbejde og at facilitere opstarten.
Naturvidenskabernes Hus har udviklet følgende forskellige typer af samarbejdspakker:





Faglige inspirationsbesøg af en halv/hel dags varighed
Enkle opgaveforløb koblet med virksomhedens produktion/processer
Lidt længerevarende caseforløb koblet med virksomhedens produktion/processer
Klasseadoption fra 7. til 8. eller 9. klasse

Projektet i Aalborg Kommune forløber over de kommende to skoleår og starter i august 2017.
Talentforløb for grundskoleelever

Aalborg Handelsskole, Tech college Aalborg, SOSU Nord og Skoleforvaltningen (Ung Aalborg, UU Aalborg og
folkeskolerne) har taget initiativ til et nyt samarbejde om at etablere et talentforløb inden for
erhvervsuddannelser for grundskoleelever. Formålet er at finde talentfulde unge blandt de 80 %
velfungerende unge, der normalt ikke udfordres i deres valg efter folkeskolen, og gennem talentforløbet
kvalificere deres grundlag for at kunne vælge en erhvervsuddannelse.
Indsatsen er under udvikling og det er planen at søge penge til initiativet hos bl.a. Region Nordjylland. Det
er planen at initiativet skal forløbe fra efteråret 2017 og frem til efteråret 2019.
What’s Next – et internationalt projekt om alternative karrieremuligheder

What’s Next er et internationalt projekt, der har til formål at informere unge om karrieremuligheder med
erhvervsuddannelser. Projektets realisering afhænger af, om det lykkes at skaffe midler under Erasmusordningen (EU midler). Gistrup og Gl. Hasseris Skoler er med i projektansøgningen.
I projektet sættes de unge gennem et valgfag i overbygningen i direkte kontakt med virksomheder med den
hensigt, at de opnår indgående kendskab til forskellige karrieremuligheder udenfor den traditionelle
akademiske uddannelsesvej. Projektet tager udgangspunkt i, at det over hele Europa er et stigende
problem, at unge vælger akademisk uddannelse frem for erhvervsuddannelse samtidig med at
virksomhederne i stigende grad har problemer med at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft. For mange af
de akademisk uddannede unge er ledigheden samtidig høj og stigende.
Aktiv sommer – tilbud på Tech College
Skoleforvaltningen og Tech College Aalborg samarbejder om tilbud til elever i overbygningen i de første to
uger af sommerferien indenfor forskellige hovedområder på Tech College. Der arbejdes med at etablere
tilbud inden for ’Mad og oplevelser’, ’Teknologi, byggeri og transport’ (robotteknologi) og ’Landbrug, dyr,
planter og natur’ som led i Aktiv Sommer 2017.

Virksomhedsbesøg understøttet af erhvervsplaymaker
Skolerne samarbejder med blandt andet EUC Nord, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv med
henblik på at skabe sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og job. Dette samarbejde mellem skoler
og erhvervsliv understøttes af erhvervsplaymakeren. Et eksempel er elever i overbygningen der
introduceres til den maritime industri gennem virksomhedsbesøg og deltagelse i arrangementer under
Danish Maritime Days.
DM i Skills
8. klasserne deltager i Skills-stafetten og inviteres sammen med 9. og 10. klasserne til at besøge DM i Skills i
Gigantium, hvor Aalborg i 2017 skal være værtsby. Her er der særligt fokus på erhvervsuddannelserne.
Nogle skoler deltager derudover i Survival Skills, hvor eleverne gennem leg og læring får større forståelse
for betydningen af erhvervsfag.

