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Brev til grundskolerne i Køge Kommune ang. intro i foråret 2021 

Kære grundskoler,  

Hos UUV Køge og ungdomsuddannelserne i CAMPUS Køge ligger det os meget på sinde, at grundskolens ældste årgange 
får mulighed for at blive klædt på til at træffe deres individuelle valg af en ungdomsuddannelse på trods af pandemien.  
Derfor er vi gået sammen og har udviklet et introforløb for bugtens 8. klasser, som sikrer rammerne og både muliggør, at 
de unge kan træffe et kvalificeret valg, og at der er styr på restriktioner og sikkerhed for alle involverede.  
Det betyder, at intro i 2021 bliver afholdt i 3 dele, som rummer praksisnær undervisning virtuelt, fysisk og live stream.  
 
Introforløbet i tre dele: 
1. To virtuelle dage med 4 lektioner pr. dag - Praksisnær, virtuel undervisning præsenteret af ungdomsuddannelserne. 

Det bliver sjove og inspirerende dage, hvor eleverne skal være aktive, prøve kræfter med forskellige fag, udfordres på 

viden og praktiske færdigheder. Dagene foregår hjemme på grundskolen og er tilrettelagt, så undervisningen kan 

faciliteres af en udskolingslærer eller vejleder i et almindeligt klasselokale. Det vil være 2 lektioner fra hver af de 

deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner (i alt 8 lektioner), som tydeliggør det unikke ved netop deres uddannelser. 

Det er vigtigt, at de virtuelle forløb gennemføres inden vi mødes fysisk. Se eksempel på indhold på side 2. Dagene afholdes 

i klassen fra og med 26. april, til og med 7. maj. 

2. En dag, hvor vi mødes fysisk i sikre omgivelser – Fysisk fremmøde i Køge Hallernes nye, store foyerområder og hal med 

god plads, så vi kan møde hinanden. Her vil eleverne klassevist blive undervist af de tre ungdomsuddannelsesinstitutioner 

og indgå i tre forskellige undervisningsforløb. Sikkerhed er i højsædet og lokationen er valgt, for at sikre afstand og plads 

til at eleverne kan deltage sikkert, mens de guides rundt mellem de fire, separate undervisningsområder. Dagen kan udgå, 

hvis restriktionerne fortsat taler imod. Dagen afholdes i perioden fra og med 11. maj, til og med 20. maj. 

3. Live stream og individuelle tjek-in på ungdomsuddannelserne - Her inviterer vi elever, forældre, lærere og vejledere 

inden for på CAMPUS Køge live og online. Eleverne møder ind til en kort velkomst og herefter kan eleverne klikke sig ind 

på en række live streams fra de forskellige skoler, og høre om netop de uddannelser, de er interesseret. I det virtuelle 

rum møder de en masse uddannelser, elever, undervisere og vejledere og kan opleve skolernes fysiske rammer på 

distancen. Dagen afholdes d. 26.5.21 fra ca. 8:00-12:00. 

Tilmelding foregår gennem jeres skoles UU-vejleder. I får meget mere information om intro-forløbet, når vi nærmer os 

datoen og I er tilmeldt forløbet. 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte jeres UU-vejleder eller campus-koordinator, 

Fie Illum Jessen på telefon 2931 7680 eller e-mail: fie.illum.jessen@koege.dk.  

Vi glæder os til at møde jer og jeres elever til et anderledes intro-forløb fyldt med uddannelses- og afklaringsaktiviteter, 

som alle elever kan deltage i.  

Venlige hilsner fra, 

UUV Køge, EUC Sjælland, Køge Gymnasium, Køge Handelsskole og ZBC i CAMPUS Køge  
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Eks. På indhold i første del med virtuelle lektioner: 

 

 EUC Sjælland, som præsenterer eleverne for det Tekniske Gymnasium (HTX), Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) 

og Erhvervsuddannelserne (EUD). Gennem film og portrætter af både elever og lærere får eleverne en fornemmelse 

af, hvordan det er at være elev og hvilke muligheder, det giver dem. De får indblik i, hvordan uddannelserne er 

opbygget, hvilke studieretninger skolen har og hvad der ligger i de forskellige fag. Det bliver et hands-on, praktisk 

undervisningsforløb fyldt med øvelser, som kan laves i klassen. De peger alle ind i de mange uddannelser, fag, 

arbejdsmetoder og læringsmål, som eleverne møder hos EUC Sjælland. 

 Køge Gymnasiums workshop tager udgangspunkt i de mange forskellige fag, eleverne møder, hvis de vælger at 

begynde på STX eller HF. De får mulighed for at arbejde med de forskellige fag, når de skal gennemføre Køge 

Gymnasiums Escape Room. 

 Køge Handelsskoles profilfag på Handelsgymnasiet, EUX Business samt EUD Business-uddannelserne, f.eks. 

afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi samt sprog i handelsmæssige sammenhænge. Eleverne bliver udfordret 

i de forskellige fag, og vil i grupper komme til at udføre praktiske opgaver, der relaterer til virkeligheden og viser, 

hvordan uddannelserne forbereder til job og videregående uddannelser. Samtidig bliver de introduceret til 

studiemiljøet, og bliver bevidst om forskellen på de tre uddannelser, som Køge Handelsskole tilbyder. 

 ZBC i Køge, hvor workshopperne vil tage udgangspunkt i de grundfag, som bliver udbudt på henholdsvis EUD og EUX. 

Der vil for eksempel være mulighed for, at lave sjove fysikforsøg, deltage i en idrætstime eller prøve kræfter med 

”Mads og Monopolet” i samfundsfag. Læreren i grundskolen vælger selv hvilke grundfag, klassen skal arbejde med – 

og om de vil arbejde med 1 eller flere workshops. Alt bliver præsenteret ind i en erhvervsfaglig kontekst, hvor der er 

mulighed for at stifte bekendtskab med ZBC’s fagretninger indenfor hovedområderne ”Omsorg, sundhed og 

pædagogik” samt ”Jordbrug, Fødevarer og oplevelser”. 
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