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Fremtidens arbejdskraft 

Et tværfagligt samarbejde mellem Center for Job og Unge (Jobcentret), Ungeindsatsen, 
lokalt erhvervsliv og grundskolen
Vi arbejder for at fremme unges interesse for erhvervslivet gennem en styrket indsats i udskolingen 
og målretning af erhvervspraktikken 

Formål:
Rekruttering og fastholdelse af ung arbejdskraft i Gribskov Kommune

At 25 % af de unge i Gribskov Kommune vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen

At inspirere og give unge et godt grundlag til uddannelsesvalg

Vi når målet ved at:
 Inddrage lokale virksomheder i undervisningen og som praktiksteder

 Skabe relationer til og for de unge

 Arbejde med praktisk karrierelæring

 Udvide de unges mulighedshorisont til også at rumme erhvervsfaglige uddannelser



Erhvervspraktik – Hvorfor?

Erhvervspraktikken i grundskolen er en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet 
og de fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde.

Vi skaber med erhvervspraktikken bånd i mellem den unge og lokalsamfundet

Derfor har det været naturligt at arbejde videre på at udvikle praktikken. 

Ønsket er:
- At inspirere til at flere unge kommer i praktikforløb, som er sammenhængende og målrettet den 
enkelte elev og virksomheden. 
- At skabe forløb hvor de unge aktiveres igennem forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning 
af deres praktik.

- At der er praktikpladser til alle – både de ufaglærte, de faglærte og akademikere.

Eleverne er i praktik mandag – fredag i dagtimerne og følger din virksomheds almene 
arbejdsdag. 



Vi forbereder de unge gennem erhvervsrelateret 
undervisning. 

Inden praktikken får den unge indsigt i:
 Egne kompetencer og hvordan de kan bruges i relation til praktikken

 At skrive en ansøgning, som de kan bruge ift. praktiksøgning

 Hvordan man henvender sig til en virksomhed, når man søger et job

 Viden om hvad arbejdsgiver forventer sig, mht. opførsel og regler

Eleverne får præsenteret praktikkataloget som udelukkende består af lokale virksomheder

Eleverne sender ansøgning til den virksomhed de ønsker praktik i. 

- Vi vil gerne så tæt på virkelighedens ansættelser som muligt 
Du kan vælge at tage den unge ind til en samtale inden der laves en praktikaftale. Her kan i 
afstemme forventninger. 



Hvorfor skal din virksomhed stå i kataloget?

Vi arbejder for at fremme unges interesse for erhvervslivet gennem en styrket indsats i udskolingen og 
målretning af erhvervspraktikken 

Erhvervspraktikken i grundskolen er en unik mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og de 
fremtidige jobmuligheder på en levende og spændende måde.

Hvad giver det din virksomhed at være praktiksted: 
 Potentielle fremtidige medarbejdere

 Corporate Social Responsibility

 Merværdi ift. at se sig selv med nye øjne/at se sig selv gennem den unges øjne. 

Hvad giver praktikken eleverne mulighed for:
 At blive udfordret på deres forestillinger om forskellige jobmuligheder

 At gøre sig overvejelser ift. egne interesser og værdier i relation til uddannelsesvalget



Vil du tilbyde en praktikplads til en 8. klasse elev?
Din virksomhed vil stå i praktikkataloget – hvad skal vi vide om jer?

Når du har tilmeldt din virksomhed får du tilsendt et tilmeldingsskema på mail. 

Skemaet bedes du udfylde og sende retur. 

Skemaet danner grundlag for elevernes valg af din virksomhed.

Vi skal bla. kende: 
CVR-nummer eller P-nummer

Kontaktperson (Navn, telefonnummer, e-mail) 

Et par ord om virksomheden

Jobtitler på praktikpladserne

Kort om praktikindhold

Evt. øvrige bemærkninger



Eksempel på årshjul for Fremtidens Arbejdskraft
År 1 opstart
(7. klasse)
2 dage med 

teoriundervisning og 
minimesse, hvor lokale 
virksomheder besøger 

skolen

Forår – År 7 
(7. klasse)

Undervisning i faget Job og 
Uddannelse

Erhvervsskolernes
Rollemodeller

Besøg og workshops 

August 
(8. klasse) 

Praktikkataloget 
præsenteres

CV og ansøgning skrives

Efterår
(8. klasse)

Erhvervspraktik

Praktikansøgninger sendes 
til virksomheden  
Praktiksamtaler i 
virksomheden

Sommerferie



Vil du tilmelde din virksomhed
eller blot vide mere?

Kontakt:

Virksomhedskonsulent
Lena Bodnia, 
mobil: 72497706
E-mail: lbodn@gribskov.dk

mailto:lbodn@gribskov.dk
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