P R O D U K T K ATA L O G

Events målrettet 7. - 8. - 9. klasser
og deres forældre

Et indblik i de
mange uddannelsesmuligheder
ZBC har mange fede tilbud til grundskolen, som er
udviklet til at hjælpe de unge endnu bedre på vej
i deres uddannelsesvalg. Det er de tilbud, som du
kan læse mere om i dette katalog.
ZBC’s Eventteam står klar til at komme ud på jeres
grundskole med nogle af vores mange spændende aktiviteter. Fordelen er, at vi kommer, når det
passer ind i jeres årshjul, og til lige præcis de klasser, som er klar på en sjov og informationsrig dag.
Tilbuddene i dette katalog rækker ud over de
obligatoriske aktiviteter som fx brobygning og
introduktion. Kig endelig kataloget i gennem.
Hvis I finder noget interessant, så kontakt os på:
Mail: event@zbc.dk
God læselyst!
Find os her:
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Produkter

Vælg med hjertet
”Vælg med hjertet” er et koncept, hvor ZBC tilbyder at hjælpe
de unge på vej og give dem værktøjer til at træffe et valg
- både med hoved og hjerte.
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Målgruppe: 8. kl.
Varighed: 2 lektioner
(halvanden time)

Vi arbejder med og taler om de
fordomme, som fylder hos de unge
i deres overvejelser omkring valg af
ungdomsuddannelse. Kort sagt skaber
vi et rum med plads til refleksioner fra
elevernes side, som ikke har fokus på
uddannelsernes opbygning eller salg af
uddannelser. Igennem film og øvelser
vil vi udfordre eleverne på de dilemmaer, tanker og muligheder, der er forbundet med at skulle vælge uddannelse
efter grundskolen.
Eleverne vil også blive præsenteret for
rollemodeller, der har stået i samme
situation som dem selv, samt hvilke
tanker og valg de har gjort sig for at
realisere deres drømme gennem ud-

dannelsesvalg. ZBC’s besøg foregår på
klassebasis og varer to lektioner. Konceptet tilbydes også til forældremøder
og -aftner i et komprimeret format.
Processen åbner op for refleksioner
og giver elever og/eller forældre nye
perspektiver på uddannelsesvalg, som
kan bruges i de unges valgrejse.
ZBC har kørt konceptet siden 2016 og
har god erfaring med at udfordre de
unge i deres forestillinger om det at
vælge uddannelse. Dilemmaerne er
mange, og der dukker gerne en fordom eller to op undervejs - og dem er
vi ikke bange for at tage en snak om.
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EUD på spil

Uddannelser på spil

”EUD på spil” er et tilbud til 7. klasse, der gennem leg og aktiviteter
giver eleverne større indsigt i erhvervsuddannelser og indblik i de
mange muligheder.

”Uddannelser på spil” er et tilbud til 7. klasse, der gennem leg
og aktiviteter giver eleverne større indsigt i erhvervsuddannelserne
samt HHX og HTX.

Eleverne får forståelse for, hvordan man
lærer på erhvervsuddannelser - altså
gennem en kobling af teori og praksis.

Eleverne får forståelse for, hvordan
man lærer på erhvervsuddannelser
- altså gennem en kobling af teori og
praksis. Derudover bliver eleverne
også introduceret til studieretningerne indenfor HHX og HTX, for at få en
bedre forståelse for hvordan konkrete
virksomhedsopgaver f.eks. kan blive
løst gennem projektarbejde, som en
del af den daglige læring.

Der er indlagt lege, hvor eleverne
får lov at være aktive og deltagende
gennem aktiviteter, men også dilemmafilm, der lægger op til debat mellem
elever og facilitatorer.
Aktiviteterne vil være både samarbejdsrelaterede og konkurrenceprægede
og kræver alle elevers deltagelse og
engagement.
Når dagen er afsluttet, er målet, at
eleverne har fået en større indsigt i
uddannelserne og den læringsstil, som
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erhvervsuddannelserne er bygget op
omkring.
Inden forløbet er det optimalt, hvis
klassen har fået noget generel viden
om erhvervsuddannelser, således at de
vil have bedre mulighed for at løse de
forskellige opgaver, der stilles i løbet
af forløbet. Dette kan eksempelvis
gøres ved at vise nogle af de film, som
Undervisningsministeriet har liggende
på deres hjemmeside, samt ved en
snak om hvilke uddannelser, der hører
til under EUD-området.

Målgruppe: 7. kl.
Varighed: 2 lektioner
(halvanden time)

Målgruppe: 7. kl.
Varighed: 2 lektioner
(halvanden time)

alle elevers deltagelse og engagement.
Når dagen er afsluttet, er målet, at
eleverne har fået en større indsigt i
uddannelserne og den læringsstil,
som de er bygget op omkring.

Der er indlagt lege, hvor eleverne får
lov til at være aktive og deltagende
gennem aktiviteter, men også dilemmafilm, der lægger op til debat mellem
elever og facilitatorer. Aktiviteterne
vil være både samarbejdsrelaterede
og konkurrenceprægede og kræver
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Øget viden om
erhvervsuddannelserne
Konceptet har til formål, at give eleverne større
indsigt i erhvervsuddannelser - og bygger videre
på vores ”Vælg med hjertet”-koncept.
Undervejs i forløbet vil eleverne få forståelse for,
hvordan man lærer på erhvervsuddannelserne
- altså gennem en kobling af teori og praksis. Der
vil være indlagt aktiviteter, hvor eleverne aktiveres
og er deltagende, men også dilemmafilm, der
lægger op til debat mellem elever og facilitatorer.
Konceptet ”Øget viden” kan godt gennemføres,
selv om klassen ikke har oplevet ”Vælg med
hjertet”.

Målgruppe:
Udskolingen (8. og 9. kl)
Varighed: 2 lektioner
(halvanden time)

Herudover får eleverne også lov at se nogle af de
opgaver, som der arbejdes med på forskellige
erhvervsuddannelser, hvorefter de skal reflektere
over, hvor opgaverne stammer fra. ZBC’s besøg
foregår ved, at vi har to klasser ad gangen og i to
sammenhægende lektioner. Konceptet tilbydes
også i et komprimeret format.
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Forældreaften

Formidling af viden
om uddannelser

Disse aftner er skræddersyet til forældre med elever i udskolingen,
særligt 8. og 9. klasse.

Eventteamet besøger grundskolen.

Eventteamet stiller gerne op til forskellige tiltag i
grundskolen. Det betyder også, at vi meget gerne
møder op til uddannelsesdage eller aftner på
grundskoler eller hos andre samarbejdspartnere,
hvor vi vil repræsentere de forskellige hovedindgange, som vi har på ZBC.
Til arrangementerne gør vi vores bedste for at
medbringe elever fra vores uddannelser, så grundskoleeleverne har mulighed for at stille ung til ung
spørgsmål og dermed får lettere ved at se sig selv i
en erhvervsuddannelse.
Hvis der er specifikke ønsker til fx hvilke uddannelser, vi kommer med, så tager vi gerne en snak
om det og tilpasser vores udvalg til det præcise
arrangement.
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Målgruppe: Forældre til
elever i 8. og 9. kl.
Varighed: ca. 2 timer

På disse aftner tilbyder vi at møde forældrene og deres mange spørgsmål.
Vi har erfaret at mange forældre er
ligeså meget i vildrede som deres
børn, når det kommer til viden om de
mange erhvervsuddannelser.
Vi kommer med et oplæg generelt om
EUD og EUX, og hvad de forskellige
uddannelser betyder. Samtidig er det
muligt for forældrene at stille spørgsmål.
Vi kan invitere elevrollemodeller til at
deltage i aftenen, så forældrene kan
høre elevernes egne historier om valg
af uddannelse og samtidig spørge ind
til rollemodellens overvejelser på deres
valgrejse.

Der præsenteres to film, hvor der
tilknyttes en dialog omkring fordomme
– og hvordan man som forældre kan
foregribe og være bevidste om egne
fordomme. Undervejs bliver der også
snakket om læringsmiljøer, og hvad det
betyder, at vi alle lærer forskelligt. Vi får
en snak om, hvordan forældrene kan
give input til og tale med deres unge
om uddannelsesvalg.
Forældreaftner kan afholdes på den
enkelte grundskole, eller vi kan arrangere, at aftenen bliver holdt på en af
ZBC’ afdelinger.
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Forældremøde

Emneuge

Vi tilbyder at deltage i et forældremøde
på jeres skole.

.. fx en emneuge med erhvervsuddannelser på programmet,
der giver eleverne en god mulighed for at blive inspireret og blive
klogere på det store udvalg af erhvervsuddannelser.

Til mødet tager vi en snak om fordomme og viser
en dilemmafilm på ca. 3 min, hvor en ung og hans
mor har en snak om valg af uddannelse.

Eleverne kan, i forskellige grupper,
arbejde med en tilfældig udtrukket
uddannelse, som de f.eks. kan forberede en salgstale og præsentation af. På
ZBC kan vi støtte op om introduktion
og afrunding af ugen.

taget den specifikke uddannelse, og
hvor man kan arbejde henne. Eleverne
kan på dette virksomhedsbesøg
foretage et interview af den person,
som har taget den uddannelse, som de
arbejder med.

Eleverne skal kunne sælge uddannelsen, og de har frit spil til at finde på
hvad som helst. Samtidig kan de få
en bred viden om uddannelsen, så
de kan svare på eventuelle spørgsmål
dertil. Ydermere kan eleverne lave en
aftale med en virksomhed, hvor deres
uddannelse er repræsenteret, om at
komme på virksomhedsbesøg. Her har
eleverne mulighed for at få et dybere
indblik i, hvad man laver, når man har

Dette interview kan flettes ind i elevernes salgstale og præsentation af
uddannelsen. Gennem aftale med
den lokale erhvervsskole kan eleverne
også komme ud og møde elever, der
er i gang med deres uddannelse på
skolen og evt. booke en rundvisning.
Som afslutning kan skolen evt. invitere
elevernes forældre sammen med et par
virksomheder eller en repræsentant fra
byrådet som særlig gæst.

Vi kommer også ind på muligheder for lærepladser, og at der er mange at få. Nogle forældre har
nemlig opfattelsen af, at det er svært at få læreplads.
Endeligt orienterer vi om EUX, som vi har erfaret,
at der er mange spørgsmål omkring. Vi slutter af
med generelle spørgsmål fra forældre og lærer.
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Målgruppe: Forældre til elever i 8. kl.,
evt. forældre til elever i starten af 9. kl.

Målgruppe:
Udskolingen

Varighed: ca. 30 min

Varighed: Det er op til
den enkelte skole, men
vi anbefaler 3-5 skoledage.
Vigtigt: Det er den
enkelte skole, der står for
emneugen. Vi kommer
gerne med input, men vi
faciliterer ikke ugen.
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Lærerkursus
Vi har mulighed for at tilbyde
grundskolernes lærere et kursus i
erhvervsuddannelserne.

Vi kommer ind på EUD og EUX, og hvad forskellen
er, samt de fordomme som kan opstå i forbindelse
med valget af en erhvervsuddannelse.
Vi har mulighed for at invitere nuværende elever
fra ZBC med på kurset, så lærerne kan spørge
ind til elevens uddannelse. Vi medbringer aktuelt
materiale om vores uddannelser og laver gerne
praksisnære opgaver til lærerne, på samme måde
som grundskoleeleverne får det.
Vi tilpasser gerne kurset efter ønske og behov for
jeres skole og lærergruppe.
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ZBC
Selandia Park 6-8
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

