
 

TID  
Onsdag den  
23. marts 2022 
kl. 14.00-15.30 

 
 

STED  
Mødelokale 273  
Rådhuset,  
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 

ANSVARLIG  
Sorø Erhverv 
Ditte Christensen 
Mail: dpc@soroe.dk 
tlf.nr.: 21 55 18 43 

TILMELDING  
Senest d. 11. marts  
Til: erhverv@soroe.dk 
OBS: Angiv navn, 
virksomhed/skole, titel og 
mail på tilmeldte. 
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DIALOGMØDE MELLEM  
SKOLER OG VIRKSOMHEDER 
Onsdag d. 23. marts kl. 14-15.30 

Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd inviterer i 

samarbejde med skoleområdet og UU Sorø til 

dialogmøde mellem skoler og virksomheder. 

 

De unge har brug for inspiration til at vælge retning ift. 

erhverv og uddannelse. På dialogmødet samles både 

erhvervsfolk og skoleledere og lærere for at diskutere, 

hvordan parterne hver især kan være med til at styrke 

det gode skole-virksomhedssamarbejde. 

 

Dialogmødet afholdes for første gang i længere tid, og 

vi vil derfor udnytte muligheden til at sætte skub i 

aftalen om skole-virksomhedssamarbejdet punkt 1 (se 

aftalen på side 2 og 3), om at virksomheder og skoler 

skal indgå mindst én aftale i løbet af 2022. 
 

Vel mødt og med venlig hilsen 

 

 

 

PROGRAM 
 

 
Skole-virksomhedssamarbejdet: Hvorfor er det 
vigtigt, hvad vil vi gerne have ud af det, og hvilke 
konkrete aftaler har vi lige nu 
v/Næstformand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, 
Malene Frandsen & 

  chef for børn og familier, Henrik Madsen  
 

Bordet rundt: Lær hinanden at kende 
Vi udnytter mødet til at få talt og lavet aftaler 
 
Opfølgning og afrunding  
I plenum 
 

Vær med til at præge retningen for 

Sorø Kommunes samarbejde 

mellem skoler og virksomheder 
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Aftale om skole-virksomhedssamarbejde 2021 

Sorø Kommune og Erhvervsudviklingsrådet 

Tema for 2020:  

At lære hinanden bedre at kende.  

Vi har sammen lavet forskellige tiltag, hvor vi har nærmet os hinanden, fx. Hands-On for lærere på 8. 

årgang, årgangsmøder for 7. og 8. årgange på virksomheder med mere. Nu vil vi gerne lære hinanden 

endnu bedre at kende for at skabe stærke relationer og dermed grundlag for et endnu tættere skole-

virksomhedssamarbejde. Fokus for 2021 er derfor at skabe relationer og lære hinanden bedre at kende.  

 

Konkrete aftaler 

Deadline: Job- og Uddannelsesmessen 2022, hvor der følges op / evalueres.  

1) Alle skoler skal indgå konkret aftale med mindst 1 virksomhed på dialogmødet i forbindelse med 
Job- og Uddannelsesmessen 2022. 
Eksempler: 

• Forældremøder på virksomheder 

• Rollemodeller som i punkt 2 i inspirationslisten 
 

2) Erhvervsfolk møder op på skolerne efter nærmere aftale, fx på lærerværelserne og evt. 
skoleledermøde(r) 
Formål:  

• Præsenterer sig – og deres virksomhed 

• Tilbud om mentorfunktion for lærere og UU-vejledere 

• Workshops for lærere, erhvervsfolk og UU-vejledere, jf punkt 3 i inspirationslisten 
 

3) Ting, vi også kan gøre – se inspirationslisten 
 

 



 

 

Inspirationsliste til skole-virksomhedssamarbejdet 

Tema Beskrivelse Bemærkning 

1) Aftaler fra 2019  • Endagspraktik i en virksomhed for 

en lærer og en stille, 

uddannelsesfremmed elev 

 

 • Forældremøder på virksomheder  

 • Virksomhedsmentorer 

samarbejder med UU-vejlederne 

 

2) Rollemodeller Erhvervsskolernes Elevorganisation 
uddanner rollemodeller på lærlinge- og 
elevområdet. Virksomhederne stiller et 
antal lærlinge og elever til rådighed. 
 
Lærlingenetværket kan spille ind med 
rollemodeller 
 
ZBC kan inddrage EUD-elever i 
undervisning af folkeskole-klasser i fx 
førstehjælp (SOSU-linjen) 

UU kan bistå skolerne i 
planlægningen og kontakt.  
 
Kan indgå i skolens 
undervisning i faget 
Uddannelse og Job 

3) Workshops Workshops for lærere, erhvervsfolk og UU 
om konkrete emner  
 
Kan fx være en del af Hands-On forløb 
og/eller dialogmødet på Job- og 
Uddannelsesmessen. 

 

4) Hands On - forløb 

for elever 

Eksempel:  
Ved besøg i klasse af elektriker eller 
anden faglært, kan der udover 
præsentation af faget også indgå arbejde 
med konkret elektrikerarbejde 

Kan indgå i skolens 
undervisning i faget 
Uddannelse og Job 

5) Fiktiv 

træningsjobsamtale 

i en virksomhed 

Eksempel:  
Der kan arrangeres fiktive 
træningsjobsamtale i en virksomhed eller 
med en virksomhedsleder for en klasse.  

Skal aftales nærmere med en 
virksomhed. Brug eventuelt 
Virksomhedsportalen.  

 

 

Følgende er gået i drift ved UU Sorø:  

• Hands-On på ZBC for 8. årgangs lærere – 1 gang om året.  

• Mere og flere forskellige praktiktyper anvendes i skolerne, også helt korte praktikker 

• Lærlingenetværket kobles på Virksomhedsportalen 

• Virksomhedsportalen, målrettet til lærere, er udbygget på UU Sorøs hjemmeside. Den hænger 

sammen med den virksomhedsrettede del på Sorø Erhvervs hjemmeside. Der er lavet film om 

brugen af og formålet med Virksomhedsportalen og den er udrullet både i nyhedsbreve til 

erhvervslivet og overfor skoler/lærere. Virksomhedsportalen understøtter skole-

virksomhedssamarbejdet. Link til Virksomhedsportalen her. (uu.soroe.dk/fag) 

 

https://uu.soroe.dk/fag

