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Elever i 8. klasse oplever det faglærte arbejdsliv på 
egen krop 

I øjeblikket får 8.B fra Marievangsskolen og 8.A fra Vemmelev Skole i Slagelse 
som de første på Vestsjælland mulighed for at opleve det faglærte arbejdsliv på 
egen krop gennem projektet ’Unge i praksis’. Det skal hjælpe dem med at blive 
klogere på sig selv og klogere på de muligheder, som en erhvervsuddannelse 

rummer. 

I de sidste par måneder har der været hektisk aktivitet hos UU Slagelse, 
brancheorganisationerne Dansk Byggeri, Plastindustrien, erhvervsskolen ZBC, 

herunder blandt andet De grønne Uddannelser. 

De står bag det nye initiativ om et sammenhængende vejledningstilbud til elever, 
’Unge i praksis’, hvor eleverne udover at få ekstra kollektiv vejledning, også kommer i 
brobygning på en erhvervsuddannelse og i minipraktik i en virksomhed. Sammen har 
de skullet sikre gode vejlednings- og brobygningsaktiviteter og finde virksomheder, der 

vil modtage 8.B fra Marievangsskolen og 8.A fra Vemmelev Skole i erhvervspraktik. 

Den 18.september byder bl.a. virksomhederne KW Betonteknik, Georg Berg, HBN-
Teknik, Sorø Maskin Industri, Asa-Lift, Frese A/S og Jernbjerggård eleverne fra 
Marievangsskolen og Vemmelev Skole velkommen til tre dages minipraktik, hvor de får 
mulighed for at opleve, hvordan de i praksis kan bruge det, de har lært på de to dages 

brobygning på ZBC.  

”Vi ved af erfaring, at det at opleve hverdagen på en arbejdsplads har afgørende 
betydning for unges valg af uddannelse. Hvis vi gerne vil have flere unge til at vælge 
en erhvervsuddannelse, skal de have mulighed for at opleve det. Vi husker sjældent 
det vi har fået fortalt eller set, men en oplevelse glemmer vi aldrig. Derfor vil vi gerne 
give de unge gode oplevelser med erhvervsuddannelserne,” siger programleder 

Mahtab Beigi fra UU DANMARK, som med støtte fra Nordea-fonden har iværksat 

projekt ’Unge i praksis’. 
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Projektet skal henover de næste tre år gennemføres af de lokale UU Centre i Allerød, 
Roskilde, Slagelse, Fredericia, Odder og Skanderborg Kommuner i samarbejde med 
en række brancheorganisationer og erhvervsskoler. 

Målet med vejledningsforløbet er, at elever i de to ovennævnte 8.klasser, samt en del 
af Kommunens 7. klasses elever får mere viden og flere erfaringer med 
erhvervsuddannelser og det faglærte arbejdsliv, så de har et bedre grundlag, når de en 

gang skal vælge uddannelse. 

 

 

Spørgsmål vedr. nærværende pressemeddelelse kan rettes til: 

Jacob Mortensen 
Leder af UU Slagelses 

Tlf. 30106980 – Mail: jacob@slagelse.dk 

Tanja Risom 
Uddannelsesvejleder 
Tlf. 30106967 – Mail: taris@slagelse.dk 
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