Uddannelsesarrangementer gennemført oktober 2019
I år er der gennemført to uddannelsesarrangementer i Vesthimmerlands kommune.
Uddannelsesarrangementernes form og indhold drøftes løbende i GOFU, og det er også her de
evalueres. UU Vesthimmerland står for planlægning, koordinering og det praktiske i forbindelse
med gennemførslen, og sådan har det også været i år.
I GOFU har der været fokus på at finde en model der sikrer at ALLE elever i kommunens skoler
i løbet af udskolingen deltager i et uddannelsesarrangement som led i processen frem mod at
få et bredere videns-, oplevelses- og erfaringsgrundlag at træffe egne valg om fremtidig
uddannelse og job, altså at blive uddannelsesparat.
Dette har udmøntet sig i at GOFU har anbefalet arrangementer udelukkende for 8. klasse
elever, og at skolerne er blevet bedt om at forholde sig til muligheden for at gøre
arrangementerne obligatoriske for alle 8. klasses elever. Det har skolerne aftalt og formidlet,
og derfor har vi i år haft ca. 480 8. klasses elever med på de to uddannelsesarrangementer.
Dagene har – for eleverne - været bygget op om 5 workshops, hvor erhvervsuddannelserne,
de gymnasiale uddannelser, 10. klasse, den forberedende grunduddannelse, ungdomsskolen
og UU har udfoldet forskellige læringsaktiviteter, hvor der inddraget praktiske eksempler og i
høj grad gjort brug af ung/ung relation vha. elever fra de respektive uddannelsestilbud.
De forskellige workshop-holdere har alle deltaget i et opstartsmøde med UU, hvorefter de på
tværs af institutionerne har samarbejdet om indholdet. Det har været vigtigt at det ikke er den
enkelte institution der fremhæves, men at det er uddannelseslandskabet med dets forskellige
muligheder der fremhæves.
Efter workshop-delen, er elevernes forældre inviteret ind til en fælles café-model, hvor de –
sammen med deres unge – kan besøge de forskellige uddannelsestilbud, og komme i dialog
med de studerende og studievejledere der har deltaget. Denne café-model ligner den model
der har været arbejdet med de senere år, men håbet i år har været at trække endnu flere
forældre til, bl.a. fordi deres unge jo allerede var til arrangementet.
UU har, udover at stå for workshop, også været til stede undervejs for at hjælpe med at byde
velkommen, vejlede undervejs, vise vej, svare på spørgsmål, servere sandwich, hjælpe med
praktiske gøremål og være ”på gulvet” under café-delen.
I forbindelse med arrangementerne er alle elever og forældre blevet bedt om at evaluere
aktiviteterne inden de gik hjem. Evalueringen bestod af en tilkendegivelse af:
-

Rød – jeg fik ikke noget nyt med hjem
Gul – jeg vidste det meste i forvejen
Grøn – jeg lærte noget nyt, og fik ny viden med hjem

Denne evaluering har resulteret i følgende tilkendegivelse:
-
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647 besvarelser
92 røde, svarende til 14 procent
128 gule, svarende til 20 procent
427 grønne, svarende til 66 procent

Fra arrangørernes side er der stor tilfredshed med arrangementerne, de har forløbet uden
større problemer, godt hjulpet på vej af de lærere der fulgte eleverne rundt,
uddannelsestilbuddene og de lokale værter, Vesthimmerlands Gymnasium, Løgstør skole og

Lanternen i Løgstør. De tilkendegivelser vi har fra de deltagende lærere har været rigtige
positive, der er en generel tilkendegivelse af, at det var en god eftermiddag.
Prisen for de to arrangementer, udover ressourcer, har været 14.800 kroner ex. Moms.

