
Links til inspiration til det videre arbejde med  

Uddannelse og Job 

 

Hands On: https://hands-on.dk/ 

Hands-on er en indsats, der skal få flere unge og voksne til at vælge en 
erhvervsuddannelse i industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor 
der bliver mangel på dygtige faglærte. Industrien spiller en afgørende rolle for 
Danmarks fremtid, da næsten halvdelen af dansk eksport stammer fra industrien. Det 
er indtægter, der skaber arbejdspladser, vækst og finansierer store dele af vores 
velfærdssystem. Uden industrien smuldrer vores velfærdsmodel. 

Kampagnen skal vise de faglærtes betydning for vores samfund, og de mange 
muligheder der er for spændende jobs i industrien. Både inden for de tekniske fag 
men også inden for kontorfagene: handel, administration og salg. 

 

Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/ 

UddannelsesGuiden er Børne- og Undervisningsministeriets informations- og 

vejledningsportal med information om alle anerkendte uddannelser i Danmark. 

Her findes desuden forskellige afklaringsværktøjer og en platform til forældre. 

 

Grib erhvervsuddannelserne: https://igotskills.dk/til-laereren/grib-erhvervsuddannelserne 

Publikationen “Grib Erhvervsuddannelserne” er resultatet af et samarbejde mellem 

faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra grundskolen. 

Undervisningsmaterialerne består af forløb, der knytter sig til 

forskellige erhvervsuddannelser og tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål. 

 

Skolen i virkeligheden: https://skolenivirkeligheden.dk/ 

Bier er også matematik, ligesom en produktionsvirksomhed kan være biologi eller 
Hamlet kan være samfundsfag og røverhistorier dansk. Vi er en landsdækkende portal 
med 2.411 aktive forløb til lærere og pædagoger, der gerne vil have virkeligheden ind 
i skolen eller børn og unge ud i virkeligheden og lære mere. 

 

Forløb på EMU: https://emu.dk/  

Her kan der findes undervisningsforslag til både faglige fag og de obligatoriske emner. 

Her finder du også faglige mål, inspirationsmaterialer til undervisningen og meget 

mere. 
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Praktik: https://elevpraktik.dk/ 

Elevpraktik.dk er en oversigt 

over erhvervspraktikpladser, erhvervstræning eller fritidsjob fra virksomheder, som er 

villige til at tilbyde erhvervspraktik. 

Elevpraktik.dk er Danmarks største portal med praktikpladser til elever i 8. - 10. 

klasse og FGU. 

 

Derudover samler vi også tilbud fra virksomhederne om: fritidsjob, klassebesøg hos 

dem, at være gæstelærer på skolerne, mm. 

 

Elevpraktik.dk er tilgængeligt for de FGU skoler og folkeskoleelever fra kommuner 

som indgår i partnerskabet med os. Virksomheder fra hele Danmark kan dog altid 

gratis tilmelde sig. 

 

Uddannelsesaftale/ny mesterlære: https://www.laerepladsen.dk/ 

Her kan man søge efter mulige lærepladser. 

 

Undervisningsmateriale i DM i Fagene: https://dmifagene.dk/om-undervisningsmateriale/ 

DM i fagene er en konkurrence i skolens fag i 7., 8. og 9. klasse. Konkurrencen bakkes 

op af Børne- og Undervisningsministeriet, kommune, faglige organisationer, fonde og 

relevante virksomheder. Målet er at rykke virkeligheden ind i skolen. Det gøres blandt 

andet ved at lave case-opgaver, der handler om rigtige virksomheders reelle 

udfordringer. Selvom man ikke deltager i konkurrencen, kan man godt lade sig 

inspirere af case-opgaverne. 

 

Arbejde med naturvidenskab/Natur og teknik: 

https://emu.dk/search?search=temamagasin&f%5B0%5D=omrade%3A5&b=t5&submit= 

Forslag til hvordan der kan arbejde med det naturvidenskabelige område på 

tværs af folkeskolens fag. 

 

Inspiration til at få flere til at vælge den naturvidenskabelige vej: 

https://www.ennyverden.nu/ 

STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. På 

dansk dækker det over uddannelser indenfor naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvidenskab og matematik. 

På landets uddannelsesinstitutioner er der flere end 450 STEM-uddannelser, der 

dækker alt fra tekniske erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, så de 

er meget at vælge mellem. Uanset om man drømmer om at udvikle apps eller ny 

medicin, bygge robotter eller styrke den grønne omstilling, er der noget for alle. 
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Tysk video om en verden uden erhvervsuddannelserne: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1216054451753774 

Kort video på tysk, der illustrerer, hvordan verden så ud, hvis der ikke 

eksisterede erhvervsuddannelser. Man kan sagtens arbejde med videoen uden at 

forstå tysk, eller man kan bruge den i tyskundervisningen til at tale om 

erhvervsuddannelserne og samtale om hvad eleven ser i videoen. 

 

Kønsroller video på engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=qv8VZVP5csA 

Video på engelsk, hvor man er på besøg i indskolingen, hvor de arbejder med 

forskellige jobs. Forskningen viser at elever meget tidligt (omkring 7-8-

årsalderen) danner sig et billede af hvilket køn, der kan bestride forskellige jobs. 

Man kan bruge videoen som grundlag for et arbejde omkring kønsroller både 

hjemme og på arbejdsmarkedet. 
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