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På Campusdag XL møder eleverne virksomheder og uddannelser, der 
tilsammen repræsenterer mere end 100 forskellige karrieremuligheder. 

Eleverne møder rollemodeller, stifter bekendtskab med lokale virksomheder og får
 indblik i de mange karriere-muligheder, der er at fi nde i Frederikssund kommune. 
De får mulighed for at opleve Campus Frederikssund som et spændende uddannelses-
miljø, og de bliver inddraget i forskellige aktiviteter, opgaver og konkurrencer. 

Lærere og UU-vejledere kommer tættere på erhvervslivet og ungdomsuddannelserne, 
og forældrene deltager aktivt i deres børns karrielæring. 

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
Det er obligatorisk for alle 
elever i udskolingen  at deltage.

Særskilt invitation og 
program sendes ud i 
løbet af august 2019.

Transport af elever og 
lærere varetages af 
Frederikssund Kommune.

13. SEPTEMBER 2019, KL. 13.00-15.00

CAMPUS
DAG XL
for udskolingfor udskoling
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Med udgangspunkt i besøg på lokale virksomheder fordyber eleverne sig i 
virksomheders karriere- og uddannelsesmuligheder og afslutter med en messe, 
hvor de i et ung til ung-perspektiv ”sælger” virksomheden som arbejdsplads.

Kombinationen af virksomhedsbesøg, ung til ung-perspektivet og et konkurrenceelement 
har vist sig at være en succes, både rent undervisningsdidaktisk og i forhold til at få de 
unge til at refl ektere over arbejdsliv, karriere- og uddannelsesveje.

DAG 1:   Introduktion til forløbet, forberedelse af virksomhedsbesøg, gruppedannelse.

DAG 2:  Virksomhedsbesøg med fokus på at møde medarbejdere med forskellige 
funktioner og karrierehistorier.

DAG 3: Forberedelse af produkt og fremvisning. 

DAG 4:  Fremvisning på karrieremesse, kåring af vindergruppe, 
virksomhedsdeltagelse, evt. pressedækning.

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
SENEST 1. SEPTEMBER 2019

Dorthe Christensen
 5124 3153

  dchrn@frederikssund.dk

CAMPUSXL.DK 

I løbet af 2019 vil 
du på hjemmesiden 
campusxl.dk kunne 
fi nde vejledninger til 
både lærere, elever 
samt virksomheder.

Virksomhedskontakt, 
virksomhedsbesøg og 
evt. pressedækning 
organiseres eksternt. 

Transport og lærerkræfter 
ifm. virksomhedsbesøg 
varetages af skolen, 
ligesom undervisningen 
og karrieremessen.

UGE 44, 45 ELLER 46 2019

KARRIERE
  AGENTERNE

for 9. klasserfor 9. klasser
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At arbejde mere praksisnært og indgående med uddannelse med og på 
virksomheder – som et koncentreret forløb – har vist sig at give eleverne 
rigtig fi nt udbytte ift. arbejdsliv, karriere- og uddannelsesveje, inkl. afklaring 
om hvad de vil efter 10. klasse.

OSO med erhvervslivet indeholder følgende delaktiviteter, som kan afvikles over en 
længere periode eller intensivt: 
Besøg hos 2-3 forskellige virksomheder fokus på forskellige jobfunktioner (2-3 dage)

VEJLEDNING:  Kollektiv vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning  
+ arbejde med Uddannelsesguiden (1 dag)

FORBEREDELSE:  Forberedelse til erhvervspraktik samt valg af praktikvært* (1 dag)
PRAKTIKUGE: Praktikuge (1 uge)
OSO SKRIVNING: Eleverne inddrager praksiserfaringer fra virksomhederne (1 uge)
FREMLÆGGELSE: (1 dag)

* Eleverne kan vælge praktikvært fra et netværk af lokale virksomheder, der gerne vil 
modtage elever i praktik (katalog) eller de kan selv fi nde praktikpladser. 

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
SENEST 1. SEPTEMBER 2019

Dorthe Christensen
 5124 3153

  dchrn@frederikssund.dk

Program for virksom-
hedsbesøg udsendes 
særskilt i forbindelse 
med tilmelding.

Virksomhedskontakt- 
og besøg samt netværk 
af erhvervspraktiksteder 
organiseres eksternt. 

Transport og lærerkræfter 
ifm. virksomhedsbesøg 
varetages af skole  lige-
som undervisningen og 
organiseringen af dagen 
med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning. 

EFTERÅRET 2019

OSO MED
ERHVERVSLIVET

for 10. klasserfor 10. klasser
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Eleverne fordyber sig i erhvervslivets fagligheder og karrieremuligheder. Her vil være stort 
fokus på Åben Skole – dvs. eleverne kommer ud i de lokale virksomheder. Der tilbydes: 
Business, Håndværk, Erhvervspraktik som valgfag samt Innovation & iværksætteri. 

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
SENEST 15. JUNI 2020
 
Dorthe Christensen
  5124 3153
  dchrn@frederikssund.dk

CAMPUSXL.DK  
 
I løbet af 2019 vil 
du på hjemmesiden 
campusxl.dk kunne 
finde vejledninger til 
både lærere, elever 
samt virksomheder.

Virksomhedskontakt,  
virksomhedsbesøg og  
evt. pressedækning  
organiseres eksternt.  
 
Transport og lærerkræfter 
ifm. virksomhedsbesøg 
varetages af skolen,  
ligesom undervisningen  
og karrieremessen.

11 VALGFAGSDAGE I LØBET AF SKOLEÅRET

ERHVERVS 
 VALGFAG
for udskolingfor udskoling

BUSINESS
Besøg hos lokale produktions-,  
service-, og handelsvirksomheder
Virksomhedsanalyse 
Innovation & iværksætteri
Penge & økonomi
Ung Job

HÅNDVÆRK
Besøg hos lokale håndværksvirksomheder:  
Bygge & Anlæg, Jern & Metal, Levnedsmidler
Forløb på Fjordforbindelsen + Byggeboxen  
i Vinge
Praktisk fokus

ERHVERVSPRAKTIK/VALGFAG 
DAG 1: Opstart, valg af virksomhed I
DAG 2-5: Praktik i virksomhed I
DAG 6: Valg af virksomhed II
DAG 7-10: Praktik i virksomhed II
DAG 11: Afslutning

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI
Eleverne udvikler i fællesskab noget  
konkret i deres lokalområde (case vælges)
Undervisningsmaterialer fra Fonden for 
Entreprenørskab
Samarbejde med lokale aktører 
Agil lærer med entreprenant gen (krav)
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Mange lærere har begrænset viden om hverdagen på en virksomhed.  
En virksomhedssafari, hvor lærere og undervisere rejser samlet rundt til  
kommunens virksomheder, forsøger at skabe forbindelsen, åbne dørene op og 
oversætte virksomhedernes faglighed til brugbar og inspirerende undervisning. 
 
Turen foregår samlet i en bus, hvor lærerne besøger 5-7 virksomheder af forskellige 
størrelser og branchetyper. Hvert virksomhedsbesøg varer cirka 45 minutter, hvor  
virksomheden er vært, giver en præsentation og en rundvisning, så lærerne kan  
opleve, hvilket undervisningspotentiale der er på virksomheden. 

Opkvalificering af lærernes kompetencer ift. virksomheder kan bruges når lærere skal 
undervise og vejlede eleverne i deres muligheder på arbejdsmarkedet og give ny  
inspiration til undervisning, hvor både lærere og elever arbejder med fagligt indhold i 
praksis. Derudover er formålet med virksomhedssafarien at udveksle ideer på tværs  
af skoler og mellem virksomheder og skoler - og skabe en fælles erfaringsverden i  
skole-virksomhedssamarbejde for lærere og undervisere i Frederikssund Kommune.

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
SENEST 1. APRIL 2020
 
Pernille Krogh
  2679 1068
  pk@frederikssunderhverv.dk

Program for virksom-
hedsbesøg udsendes 
særskilt i forbindelse 
med tilmelding.

Virksomhedskontakt, 
virksomhedsbesøg og 
transport organiseres 
eksternt.

2. MAJ 2020

VIRKSOMHEDS 
SAFARI

for lærere 
og underviserefor lærere 
og undervisere
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Fagdagene er udskolingselevernes mulighed for at opleve erhvervsuddannelserne i 
et ung til ung-perspektiv. Talentfulde og innovative EUD-elever vil på disse endags-
besøg formidle læring i praksisnære og inspirerende læringsmiljøer. 
Udskolingseleverne får således mulighed for at identifi cere sig med ambitiøse 
unge, der har valgt en erhvervsrettet karriereretning. Fagdagene kombinerer faglige 
og sociale elementer, der kan kvalifi cere og inspirere til et senere uddannelsesvalg.

BÆREDYGTIGT BYGGERI (ESNORD)

KOM PÅ BUSINESS DAG (KNORD)

HAR DU ENERGI TIL DIN LIVSSTIL? (SOSU H)

HVORDAN STIMULERER OG UDFORDRER VI VORES SANSER? (SOSU H)

BLIV KLOGERE PÅ FREMTIDENS IT (TEC)

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
Kontakt og aftal  direkte med 
de enkelte skoler

ESNORD  Anne Sofi e Troglauer
astr@esnord.dk

KNORD  Michael Norup
mnha@knord.dk

SOSU H  Kristine Hernvig
khe@sosuh.dk

TEC  Max Mader Sølvsten
mms@tec.dk

CAMPUSXL.DK 

I løbet af 2019 vil 
du på hjemmesiden 
campusxl.dk kunne 
fi nde vejledninger til 
både lærere, elever 
samt virksomheder.

Erhvervsuddannelserne er 
fl eksible mht. tidspunkt for 
afviklingen af fagdagene. 

Alle fagdage foregår på 
Campus Frederikssund.

”Bliv klogere på fremtidens 
IT” afvikles også på 
TEC, Telegrafvej 9, 2750 
Ballerup.  

HELE ÅRET

FAGDAGE
PÅ CAMPUS

for udskolingfor udskoling

FAGDAGE
PÅ CAMPUS
FAGDAGE
PÅ CAMPUS
FAGDAGE

for udskolingfor udskolingfor udskolingfor udskoling
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I dag er en smed ikke ”bare” en medarbejder med sorte fi ngre. Der er behov for 
faglærte medarbejdere, der kan arbejde sammen med udviklingsingeniører om 
avancerede produkter, og det kræver, at man har pulsen på nye teknologier. 

Kloge Hænder er en aktivitet, der har til formål at åbne de unges øjne f or, at erhvervs-
uddannelserne er et attraktivt alternativ til gymnasiet samt et solidt trinbræt til mange 
videregående uddannelser.

Virksomheder fra forskellige brancher inviterer skoleelever indenfor, hvor de med egen 
krop kan opleve spændende erhverv, som man ikke ”bare” kan læse sig til, men skal 
arbejde sig til med både hjerne og hænder. Samtidig får eleverne mulighed for at tale 
med faglærte rollemodeller om deres job, og om hvordan det har udviklet sig i takt med 
samfundsudviklingen – og er med til at bidrage til denne.

PRAKTISK TILMELDING MATERIALE 
SENEST 1. APRIL 2020

Pernille Krogh
 2679 1068

  pk@frederikssunderhverv.dk

Kloge Hænder fi nder sted både 
d. 19. og 21. maj. Det er muligt 
at deltage begge dage eller kun 
den ene dag.

Program for virksom-
hedsbesøg udsendes 
særskilt i forbindelse 
med tilmelding.

Virksomhedskontakt, 
virksomhedsbesøg og 
evt. pressedækning 
organiseres eksternt. 

Transport og lærerkræfter 
ifm. virksomhedsbesøg 
varetages af skolen, 
ligesom forberedelse og 
undervisningen.

19. / 21. MAJ 2020

KLOGE
 HÆNDER

for 8. klasserfor 8. klasser
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ERHVERV  
I SKOLEN

ERHVERV I SKOLEN er en del af projektet FUEL.  
FUEL sætter fokus på at få flere unge til at vælge og gennemføre  

en erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Knord, Esnord, 
TEC, SOSU H, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.


