KØGE - SOLRØD - STEVNS

Frisk på en udfordring…?
2020

TEST
DIG
SELV
og prøv om
en fremtid med uddannelse og job inden for
industrien er noget for dig.

Vi har et spændende tilbud
om branchepraktik til dig som er motiveret, nysgerrig og går i 8., 9. eller
10.klasse, og vil undersøge job- og uddannelsesmulighederne i industrien.
”Test dig selv” er målrettet elever – piger og drenge - der tør udfordre sig selv
og – måske sit uddannelsesvalg, og kommer fra Køge-, Solrød- eller Stevns
kommuner.
Et håndholdt projekt, med vejledning til grundskolens afgangsklasser, der
giver dig og dine forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor
industrien.
Du kan som ”Test-elev” blandt andet møde uddannelser, du kender, og nogle
du ikke tidligere har hørt om. Fx:
• Industrioperatør
• Smed
• Automatiktekniker
• Industritekniker
• Elektronikfagtekniker
• Plastmager
• Værktøjsmager
• Procesoperatør

Forberedelse

Branchepraktik

Efterbehandling

Tilmeldingsfrist
Senest den 27. SEPTEMBER 2020 (se særskilt tilmeldingsblanket). Du vil få
besked om du er optaget inden den 29. SEPTEMBER 2020.

En aften på EUC Sjælland,
Campusbuen 31, 4600 Køge
i kantinen, hvor projektet
introduceres. Uddannelsesmulighederne i industrien
præsenteres. Du møder
lærlinge, virksomhedsejere,
og får uddannelsesstarten på
EUC præsenteret. (For elever
og forældre). Vi får lidt at
spise undervejs.

D. 1. oktober - 11.
november 2020.
Der aftales branchepraktik
på en virksomhed, hvor der individuelt aftales en praktik på
mellem 1 og 5 dage, som UUV
finder i samarbejde med dig.

Trin 3 - Efterbehandling

D. 1. oktober 2020
kl. 17.00 til 19.30.

Trin 2 - Branchepraktik

Trin 1 - Forberedelse

Test Dig Selv består af 3 elementer, hvor UU er med hele vejen igennem, og
hvor du vil møde vejlederne Nanna, Henriette og Martin, der forestår
projektets gennemførsel:
D. 11. november 2020
kl 15.30 til 17.00.
Vi afslutter projektet på
UUV, Ølby. Vi får lidt at
spise og samler op på
branchepraktikforløbet.
Praktikken i industrien
har helt sikkert affødt
oplevelser og spørgsmål,
som vi sammen deler. Vi
kommer omkring information og vejledning om
EUD og EUX. (Kun for
elever)

TEST
DIG
SELV
er et UUV projekt i samarbejde med

:

• Herfølge Kleinsmedje
• Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
• Arbejdsgiverne Danmark
• 3F Køge Bugt
• CKJ Steel A/S
• Center for Børn- & Læring, Stevns
• Skoleafdelingen Køge kommune
• Ung Solrød
• HM-Rustfri Design
• EUC - Sjælland / Campus Køge
• Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt
• Industritekniker.nu
• EB Teknik Borup A/S

Vel mødt

Læs mere: www.uuv.dk/testdigselv

