Vi ses
virtuelt
!
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Hele dagen findes på
Moodle
Dagens program styres gennem
e-læringsplatformen Moodle.
Der vil være instruktioner undervejs, så du og din klasse sammen følger dagens forløb gennem billeder, videoer og tekst.
Som klasselærer får du klassens
samlede login.

Vi er stolte af at kunne præsentere Skills Stafet i en ny virtuel
form, hvor du og dine 8. klasseelever alligevel kan deltage
sammen.

I vil blive introduceret til de fire
hovedområder, som leder ind
i en verden af erhvervsuddannelser (EUD).Værterne er EUC
Sjælland, Køge Handelsskole og
ZBC.
Et virtuelt Skills Stafet er ukendt
land for os.
Vi håber derfor, at du vil hjælpe
med at facilitere dagen, så alle
får mulighed for at opleve
erhvervsuddannelserne i
CAMPUS Køge - på afstand.

På dagen for Skills Stafet skal
du gå ind på
campus-koege.dk/skills-stafet/
og finde jeres skole på listen.
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Det bliver en sjov og inspirerende dag, hvor I skal være aktive, prøve kræfter med forskellige fag, udfordres på viden og
praktiske færdigheder hjemme
på jeres skole.

KONTAKT OS GERNE
Spørgsmål/kommentarer
til arrangementet?
Kontakt Fie Illum Jessen
fie.illum.jessen@koege.dk
tlf. 29 31 76 80
Tekniske udfordringer?
Kontakt Kenneth Jensen
ktje@eucsj.dk
tlf. 25 23 58 69

Ud fra din skoles navn vil du
finde et link til Moodle, samt
dine login-oplysninger.
Efter login på Moodle ligger
hele dagen klar til jer - parat til
at blive igangsat.
Du kan logge af og på så mange
gange, du ønsker, så det passer
med jeres pauser.

Læs vide
re på
side 2

KØGE KOMMUNE

Side 1

Find login og mere på
campus-koege.dk/skills-stafet/

Det fungerer sådan her
Skills Stafetten bringer din
klasse rundt på skolernes afdelinger i det virtuelle rum, hvor
de skal løse små opgaver.
Aktiviteterne kan afvikles i
jeres egne lokaler hjemme på
skolen.

Dagen forventes at tage ca. syv
lektioner, men skulle eleverne
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Arbejdsformen vil veksle mellem at se film, gruppearbejde,
samarbejde som hold og individuelle øvelser. På dagen skal du
inddele klassen i grupper af hhv.
fire og otte elever.
Forløbet indledes med en intro
til CAMPUS Køge, hvorefter
de tre skoler hver har ca. 90
minutter til at præsentere
smagsprøver på fagretninger og
faglige discipliner inden for de
fire EUD-indgange og en quiz til
opsamling på dagen - samt en
afrunding.

være tidligere færdige, har vi
samlet bonusmateriale, som I
kan benytte.

KONTAKT OS GERNE
Spørgsmål/kommentarer
til arrangementet?
Kontakt Fie Illum Jessen
fie.illum.jessen@koege.dk
tlf. 29 31 76 80
Tekniske udfordringer?
Kontakt Kenneth Jensen
ktje@eucsj.dk
tlf. 25 23 58 69
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Side 2

Husk at have følgende
remedier klar til dagen:
• En sodavandsdåse/-flaske
per gruppe (fire elever) til
det merkantile forløb fra
Køge Handelsskoles EUX
& EUD Business, samt saks,
papir, lim og farver
• En æggeblomme, en ¼
spiseske eddike, ½ liter
olie, en skål, et piskeris, en
grøntsagskniv, et skærebræt,
½ agurk, salt og peber, og
servietter per gruppe (otte
elever) til fødevareforløbet
hos ZBC
Vi glæder os til at tage imod jer
alle til det virtuelle Skills Stafet.
Med venlig hilsen,
Styregruppen og Erhvervsuddannelsespartnerne i CAMPUS Køge

