
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: 
Indskoling 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Besøg på Kokke-/tjenerskolen 

Lærerteam: 

Hvilke fag inddrages: 
Dansk, matematik 

 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
Fra uddannelse til job fokuserer på undersøgelse af jobfunktioner og tilhørende uddannelser i 
nærmiljøet, såsom skolen og mindre lokale virksomheder.  
Information fokuserer på muligheder for at søge informationer om uddannelse og job. 
 
Dansk: Stavning, læsning 
Matematik: Målestok forhold (ved læsning af opskrifter) 
 
 
 
 

Beskrivelse af aktiviteter: 

-  Husk karrierelæring (før-, under- og efter)       
 
Inden forløbet kan sættes i gang (mindst en måned før du gerne vil afsted på besøget): 
Hiv fat i skolens uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederen kan hjælpe dig med at tage kontakt til 
erhvervsskolen og træffe de fornødne aftaler. 
Hvis I skal med offentlig transport, skal I også huske at afsætte tid til dette. 
 
Før besøget (ca. 90 minutter): 
Tal sammen på klassen og lad eleverne tegne til. 
Eksempler på spørgsmål der kan behandles: 

• Kender I nogle jobs, hvori man arbejder med mad? 

• Kan I nævne nogle jobs med mad/ fødevarer (fx: kok, cater, smørrebrød, tarmrenser, slagter, 
gourmetslagter, ernæringsassistent, tjener, mejerist) 

 
Del et stykke hvidt A3 papir ud til alle elever. 
Bed eleverne om at folde papiret på midten, så der er 2 felter med ca 1 A4 på hver. 
Tal med eleverne og spørg fx: 

• Vidste I at man kan gå på en særlig skole, hvor man kan blive uddannet til jobs indenfor mad? 

• Hvad tror I man laver på sådan en skole? 

• Hvordan tror I at sådan en skole ser ud? 
Lad nu eleverne tegne (men KUN på det ene felt). Elevernes tegning skal vise hvordan de TROR at denne 
særlige skole ser ud. 
Giv eleverne god tid til denne opgave og lad dem farvelægge deres tegning. 
Måske kan nogle elever også skrive små sætninger/ børnestave ved tegningen. 



 

Alle elever skal skrive navn på papiret og gemme det (måske har de hver deres kasse, hylde eller lign.). 
Papiret skal bruges igen når klassen er retur fra besøget. 
 
 
Selve besøget (beregn en hel skoledag til besøget, inkl. rejse tur/retur): 
Ved besøget vil I blive modtaget af den kok/bager/konditor, som I har truffet aftale med. 

Nyd besøget og lad faglæreren fra Kokke-/tjenerskolen styre slaget og hjælp til der, hvor du kan      . 
 
Efter besøget (ca. 60 minutter): 
Tal sammen på klassen. 
Eksempler på spørgsmål der kan behandles: 

• Hvad syntes I om besøget? 

• Fortæl om 3 ting som du syntes var særligt fede/sjove/spændende 

• Fortæl om 2 ting som overraskede dig 
Lad eleverne finde deres A3 papir frem igen (det, som de tegnede på inden besøget). 
Bed eleverne om at tegne i det felt som endnu er blankt. 
Eleverne kan fx tegne: 

• Hvordan skolen så ud i virkeligheden 

• Noget af det som eleven syntes var særligt fedt/sjovt/spændende 

• Dét, som har gjort mest indtryk 
Når alle tegninger er færdige og har fået flotte farver, kan I hænge dem op som en lille udstilling. Hæng 
gerne tegningerne et sted hvor også forældrene kommer og ser dem. Inspirer eleverne til at tale med 
hinanden, og med voksne, om de mange forskellige tegninger og om deres oplevelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HUSK! At afslutte alle forløb med at hjælpe ALLE elever igennem den elektroniske evaluering. 

Har du ikke linket? Bed din skoles uddannelsesvejleder om at sende det til dig       


