Boss Ladies - viden om erhvervsuddannelsene

Beskrivelse
Vil du have besøg af Boss Ladies, og sætte fokus på 7.-9. klassernes viden om erhvervsuddannelserne? (det er
for hele klassen, ikke kun pigerne)
Boss Ladies er et projekt, der skal inspirere flere piger til at tage en erhvervsuddannelse. Boss Ladies har derfor
samlet et ambassadørkorps bestående af 70 unge, kvindelige håndværkere, der har sagt ja til at tage med ud
på landets folkeskoler og dele deres erfaringer med at arbejde som bygningsstruktør, murer, maler, vvs'er etc.
Ambassadørerne er trænet i at holde oplæg, og brænder for at give andre unge indsigt i de muligheder, der
ligger i at blive en del af de danske bygge-, anlægs- og installationsbrancher.
Besøget er en blanding af øvelser og ambassadørens fortælling om, hvorfor hun har valgt en
erhvervsuddannelse, de fordomme hun har mødt og de personlige og karrieremæssige muligheder, det har
givet hende.
Derudover sættes der fokus på det kønsopdelte uddannelsesvalg og taler om de mønstre vi ser hos henholdsvis
drenge og piger i forhold til at vælge uddannelse.

Formål
Besøget er en blanding af øvelser og ambassadørens fortælling om, hvorfor hun har valgt en
erhvervsuddannelse, de fordomme hun har mødt og de personlige og karrieremæssige muligheder, det har
givet hende.
Derudover sættes der fokus på det kønsopdelte uddannelsesvalg og taler om de mønstre vi ser hos henholdsvis
drenge og piger i forhold til at vælge uddannelse.
Dato
Mandag, 23 november, 2020 - 10:00
Gratis
Mandag, 23 november, 2020 - 13:00
Gratis

Tirsdag, 24 november, 2020 - 08:00
Gratis
Tirsdag, 24 november, 2020 - 10:00
Gratis
Tirsdag, 24 november, 2020 - 13:00
Gratis

Praktisk information
Udbyder
Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard

Forløbstype
75
Der skal være min. 50 elever og maks. 75 elever.
Periode
08.09.2020 - 08.12.2020
Varighed
2 lektioner
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Uddannelse og job
Fag
Understøttende undervisning
Samfundsfag
Uddannelse og job
Valgfag
Tema undervisning

Kontakt udbyder
Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard
Godthåbsgade 8
9800 Nørresundby

Målgruppe
Forløb
med formidler
Ved jer
Antal

7. - 9. klass

