
 
 
 

 
 
Kære læser, 
 
 
Når du sidder med denne kuvert, er du forhåbentlig parat til at sende dine elever ind i den første 
virtuelle Skills Stafet på vores Moodle platform. Vi glæder os til at møde jer herinde på den dag, hvor I 
ellers skulle have besøgt CAMPUS Køge til Skills Stafetten.  
 
Vigtigst af alt finder du i denne pakke et infobrev om vores virtuelle Skills Stafet, herunder hvad I skal 
have klar og hvad I kan forvente jer af dagen.  
 
Læs det igennem, da vi har overraskelser parat, som bedst kan gennemføres, hvis I har de 
nødvendige remedier. 
 
Derudover har vi inkluderet: 
 

 ”Grib erhvervsuddannelserne” - en fælles publikation, som sætter fokus på, hvordan 
erhvervsuddannelserne kan integreres i grundskolernes fag. Vi håber, at den kan inspirere til 
samarbejde mellem grundskoler og erhvervsuddannelser, samt give værktøjer til hvordan 
praksisfaglighed kan praktiseres på grundskolerne. Du kan også se kapitel for kapitel her. 

 Uddannelseshjulet fra CAMPUS Køge, som viser den palette af uddannelsesmuligheder, dine 
elever har blandt CAMPUS Køges 8 uddannelsespartnere. Vi håber, at I vil hænge hjulet op 
på skolen for at minde alle elever om, at der er uddannelse til alle. 

 Invitation til ”Hænderne Fulde af EUD / EUX”, hvor udskolingslærere og uddannelsesvejledere 
inviteres til en dag med mulighed for at få hænderne dybt ned i erhvervsuddannelserne. 
Dagen giver mere indsigt i praksisfaglig undervisning samt viden, som kan kvalificere dialogen 
med de unge om deres uddannelsesvalg. Husk tilmelding via www.uuv.dk   

 Folder om CAMPUS Køge – bare fordi vi gerne vil fortælle, hvem vi er og hvad vi står for (den 
kommer med posten). 

 
Har du spørgsmål eller kommentarer, brug for remedier eller andet, må du endelige ringe eller skrive 
til campus-koordinator, Fie Illum Jessen på 2931 7680 eller campus@koege.dk. 
 
Vi glæder os til at se jer online – og endnu mere til at se jer ”live” igen, når COVID-19 retningslinjerne 
tillader det. 
 
 
Venlige hilsner fra partnerne i CAMPUS Køge, 
 
 
Fie Illum Jessen 
Campus-koordinator i CAMPUS Køge 

https://igotskills.dk/fileadmin/documents/grib-erhvervsuddannelserne/0_samlet-pdf_grib-erhvervsuddannelserne.pdf
https://igotskills.dk/til-laereren/grib-erhvervsuddannelserne
https://campus-koege.dk/uddannelser/inspiration-til-uddannelse/
https://www.uuv.dk/haenderne-fulde-af-eud-eux/
http://www.uuv.dk/
mailto:campus@koege.dk

