
 

 
 

UUV den 26.1.2018 

 

 

Unikt tilbud til elever og forældre i 8. klasse. 
 

 

I samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder, organisationer og EUC Sjælland 

tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV – elever og forældre i 8. klasse et 

forløb, hvor de kan teste sig selv i forhold til et erhvervsuddannelsesvalg i industrien. 

Tilbuddet indeholder et forløb med forberedelse og information på EUC, Campus Køge, 

et branchepraktikforløb og en efterbehandling hvor muligheder og spørgsmål kan 

afklares. 

 

”Vi oplever i dag, at mange elever og deres forældre ikke er parate til at vælge en 

erhvervsuddannelse efter folkeskolen, nogle følger de andre elever som en lemmingeffekt mod 

gymnasiet og andre tænker, at når man er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse med et 

2-tal i dansk og matematik, mens der kræves et gennemsnit på 5 til gymnasiet, ja så ligger 

gymnasievalget lige for, når gennemsnitskarakteren er til det.” Udtaler centerleder Mark Jensen, 

UUV i forbindelse med lancering af et aktuelt projektet, netop har fokus på dygtige og 

motiverede elever, der gennem projektet Test dig Selv, kan teste om en erhvervsuddannelse i 

industrien kunne være noget for dem. 

 

Martin Larsen, vejleder UUV, erhvervschef Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland og direktør Carsten 

K. Jensen, CKJ Steel A/S, mødtes i denne uge til en dialog om projektet, der netop nu tilbydes 

alle elever i 8. klasse i Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner gennem deres lokale UUV 

vejleder på skolen. Test dig Selv er et tilbud til eleverne om at komme i branchepraktik i en lokal 

virksomhed, hvor de kan teste om en uddannelse indenfor industrien kunne være noget for dem. 

Samtidig inviterer projektet forældrene med til et opstartsmøde hvor mulighederne præsenteres 

og et efterbehandlingsmøde efter brenchepraktikken hvor spørgsmål fra praktikken kan 

bearbejdes og afklares.  

 

   
Martin Larsen (tv) fra UUV fik 
sammen med Ole Nørvang-Holm (tv) 
en spændende rundvisning på CKJ 
Steel med Carsten K. Jensen som 
guide. 

Projekt Test dig Selv blev vendt og 
drejet og der var enighed om, at det 
er et godt tilbud til elever i områdets 
8. klasser. 
Fra venstre: Ole Nørvang- Holm 
(EUC) Carsten K. Jensen (CKJ Steel) 
og Martin Larsen (UUV) 

Opgaverne her i virksomheden 
kræver matematisk forståelse, evne 
til at kunne læse tegninger og forstå 
sprog. Der er klart brug for dygtige 
lærlinge i industrien pointerede 
Carsten K. Jensen under 
rundvisningen. 
 

 

 

”Vi mangler lærlinge, og er man dygtig og motiveret, er der store muligheder med afsæt i en 

uddannelse i industrien, hvor der stilles krav til de unge om kompetencer indenfor såvel sprog 

som naturvidenskab, hvis uddannelsen skal gennemføres” pointere Carsten K. Jensen, der 



 

 
 

samtidig præsenterede opgaver og udfordringer på den lokale arbejdsplads i det nordlige, der 

bestemt krævede mere end karakteren 2! 

 

”Alle de uddannelser indenfor industrien, som vi præsentere i projektet ligger på 

Undervisningsministeriets liste over Fordelsuddannelser, hvor der er sikkerhed for en 

praktikplads efter skoleforløbet på en Erhvervsskole” er meldingen fra Martin Larsen, der 

tidligere har oplevet, at forældre har været bekymret over, at en praktikplads på et 

erhvervsuddannelsesvalg kunne være en udfordring. ”Sådan er det ikke i dag, og slet ikke for de 

uddannelser, der sammen med lokale virksomheder præsenteres via projekt Test dig Selv. 

Faktisk er situationen den positive, at virksomhederne efterspørger såvel lærlinge som 

arbejdskraft.” Er meldingen fra Martin Larsen, UUV. 

 

Erhvervschef Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland/Køge, glæder sig til at præsentere 

Erhvervsskolen på Campus Køge, hvor uddannelserne begynder. Præsentationen vil også omfatte 

den nye EUX mulighed hvor en erhvervsuddannelse kombineres med fag på gymnasialt niveau. 

Muligheden for fortsat uddannelse på Erhvervsakademiet vil også blive præsenteret for eleverne 

og forældrene i forbindelse med Test dig Selv projektet. Mange elever og forældre har ikke 

videreuddannelsesmuligheden fra en erhvervsuddannelse inden på lystavlen og meget få kender 

til mulighederne fra Erhvervsakademierne, så foruden selve erhvervsuddannelsen, vil der også i 

forløbet blive lagt vægt på karriere- og videreuddannelsesmulighederne. 

 

   
Vi er i vores industri med til at producere medicin, og vi arbejder med præcise kravsspecifikationer til de medicinanlæg 
vi producere, samtidig med at vi har en omfattende løbende kvalitetskontrol, af alt hvad vi laver, fortalte direktør 
Carsten K. Jensen, CKJ Steel A/S 

 

Carsten K. Jensen, der samen med Finn Richard, Herfølge Kleinsmedie og Erik Rasmussen fra 

JRV A/S i Greve udgør den tætte erhvervsgruppe bag projektet, er selv et godt eksempel på 

hvad en erhvervsuddannelse kan føre til. Efter folkeskolen der sluttede fra Kristinedalskolen, i 

det nordlige Køge, fortsatte Carsten med en lærlingeuddannelse som smed og videreuddannelse 

fra Håndværkerhøjskolen i Haslev til et afsluttet ingeniørstudie. Samtidig begyndte Carsten som 

selvstændig i en alder af 25 år og stå i dag er direktør og ejer af en af de helt store 

virksomheder i Køge Bugt. 

 

Elever i 8. klasse, der tilmelder sig projektet og bliver optaget, vil møde unge lærlinge, der er i 

gang med en uddannelse i industrien, de vil se Erhvervsskolen på Campus Køge, de vil møde 

virksomhedsledere, lærere. Erhvervsuddannelsen vil sammen med løn, praktikpladssituationen, 

karrieremulighed og branchepraktik blive præsenteret for dem der kommer med i projektet. Kort 

sagt bliver der i projektet være mulighed for at teste sig selv og se om en uddannelsesmulighed i 

industrien kunne være noget, som kursen kunne bliver sat mod efter folkeskolen. 

 

Projektet er et forsøg på, at vejlede om mulighederne efter skolen på en ny og anderledes måde. 

Folkeskoleafdelingerne i både Greve, Køge, Solrød og Stevns bakker projektet op. Den nationale 



 

 
 

- og lokale - målsætning er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter skolen. Vi må 

se, om dette attraktive tilbud kan være med til inspirere til et uddannelsesvalg, hvor også en 

erhvervsuddannelse indenfor industrien fremstår som en mulighed, er Carsten, Martin og Ole 

enige om, samtidig med at de er spændte på hvordan tilbuddet bliver modtaget af elever og 

forældre i Køge Bugt. 

 

 

 

 

Projektinformation kontakt: UUV vejleder Martin Larsen, e.mail: martin.larsen@koege.dk 

Mobil: 2492 8371 

 

Test dig Selv - Link til folder om projektet, projektbeskrivelse og plakat: www.uuv.dk/testdigselv  

 

Historien om CKJ Steel: http://www.ckj-steel.com/?q=da/node/31 

 

 
 

Link til folder: https://www.uuv.dk/wp-content/uploads/2018/01/TEST-DIG-SELV.pdf 

 

http://www.uuv.dk/testdigselv
http://www.ckj-steel.com/?q=da/node/31
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