Kære medlemmer af Frederiksberg Erhverv
Frederiksberg Ungecenter har i samarbejde med Tre Falke Skolen benyttet rollemodeller til at
holde oplæg for 10. klasses elever de seneste 3-4 år, og har gode erfaringer med konceptet.
Konceptet forsøges nu udbredt til andre skoler på Frederiksberg i 8. og 9. klasse.
Formålet med korpset er først og fremmest at sætte fokus på erhvervsuddannelser, som er et
sjældent valg blandt unge på Frederiksberg. Rollemodellerne skal derfor være med til at skabe
positive og inspirerende historier om tilvalget af en erhvervsuddannelse ved at introducere unge til
den praktiske hverdag i deres fag. Vi søger dog ikke kun rollemodeller med erhvervsbaggrund –
også andre fagligheder skal være bidragende til at udvide de unges uddannelseshorisont.
Hvad vil det sige at være rollemodel?
En rollemodel er en person, som deler sin personlige uddannelses- og erhvervshistorie med elever i
folkeskolen. Rollemodellerne er typisk stødt på nogle udfordringer i livet, som de har håndteret på
en konstruktiv måde, hvorfor rollemodellernes personlige erfaringer kan inspirere og hjælpe unge
med at overvinde barriere eller afklare tvivl omkring deres fremtid.
Hvordan deler man sin personlige uddannelses- og erhvervshistorie?
Som rollemodel bliver man typisk inviteret til at holde et oplæg i en skoleklasse, i et
gruppevejledningsforløb eller måske til et forældrearrangement. Et besøg vil typisk vare mellem 1-2
timer, hvor rollemodellen vil holde sit oplæg og efterfølgende svare på spørgsmål fra eleverne.
Hvad skal man fortælle?
Vi ønsker, at du lægger vægt på, hvordan du har oplevet at tage din uddannelse, fordele og ulemper
ved dit uddannelsesvalg, hvordan du bruger din uddannelsesmæssige faglighed i hverdagen kontra
din praksiserfaring. Du kan endvidere fortælle om fremtidsmuligheder, løn, ansættelsesforhold og
hvordan dit arbejde hænger sammen med familie- og fritidsliv, hvor meget du arbejder osv. Det er
ikke formålet med oplægget, at du skal introducere de unge til den formelle side af din uddannelse
– dvs. opbygning, adgangskrav mv., da de unge har rig mulighed for hjælp til denne del andetsteds.
Hvis du mangler ideer eller input til, hvordan du strikker et sådan oplæg sammen, vil du kunne
kontakte Ungecentrets tovholder for rollemodelkorpset, som vil kunne fortælle dig om, hvordan
andre rollemodeller har gebet opgaven an.
Hvordan bliver man booket til et oplæg?
Hvis en UU-vejleder ønsker at booke en rollemodel til et oplæg på en skole på, vil personen kontakt
tovholderen for rollemodelkorpset. Efterfølgende vil tovholderen kontakte den pågældende
rollemodel med information om oplægget, hvorefter du vil have mulighed for at takke ja eller nej til
tilbuddet. Det vil sandsynligt dreje sig om 1-3 oplæg pr. skoleår.
Honorar
Vi har i 2017 fået midler til at udbetale en symbolsk honorering på 500 kr. i forbindelse med
afholdelse af et oplæg.
Jeg vil gerne være rollemodel!
Har du fået blod på tanden, og vil du gerne være en del af Ungecentrets rollemodelkorps så
inviterer vi til infomøde i august eller september – du vil få nærmere information om dato og tid.
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