UDDANNELSE I CENTRUM
NYHEDSBREV VEJLEDERE 6. oktober 2011

Først en tak for jeres fantastiske opbakning til at vi igen i år får en
ekstraordinær Uddannelse i Centrum messe!
Dette nyhedsbrev indeholder information om Uddannelse i Centrum 2011.
Bemærk, at nyhedsbrevet indeholder en masse muligheder for at dele ud af informationer
om messen til eleverne, de unge, lærere og skoleledere.
Sidst i dette nyhedsbrev finder I en uddybning af målgrupper og formål med messen.

Tilmeldinger
Præcist 16.897 elever og unge besøgte Uddannelse i Centrum 2010. Se evalueringen af
Uddannelse i Centrum 2010 her.
Vi glæder os til at præsentere de unge i UU-områderne Frederiksberg, Tårnby, Center Syd
og København for dette års uddannelsesmesse. Og selvfølgelig skal vi have lige så mange
– hvis ikke flere – besøgende på Uddannelse i Centrum 2011.
30. september var der 10.000 tilmeldte. Det kan vi takke jer for, og det er et virkeligt flot
stykke arbejde, I har gjort for at sprede budskabet om messen og dens muligheder.
Booking til messen foregår her: http://booking.uu.kk.dk/Forside.1.aspx
Undgå at bruge siden gennem Citrix!

Åbningstider på UDDANNELSE I CENTRUM 2011
o Tirsdag d. 22. november: 9.00 – 15.00
o Onsdag d. 23. november: 9.00 – 15.00; hvorefter vi drosler ned indtil kl. 17.00-19.00
(arrangement for forældre og unge)
o Torsdag d. 24. november: 9.00 – 15.00
o Fredag d. 25. november: 9.00 – 13.00; fortrinsvis for 7. klasser
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Elevernes opgaver op til og på Uddannelse i Centrum gør UEA lettere for
lærerne
Elevopgaverne tilrettelægges således, at:
o
o
o
o

7. klasserne får en nødvendig introduktion til ungdomsuddannelserne
8. klasserne vil være bedre i stand til at vælge introduktionskurser efter messen
9. klasserne vil være klædt bedre på til at udarbejde uddannelsesplanen efter messen
10. klasserne vil være i stand til at udarbejde OSO-opgaven efter messen

Det er en målsætning, at opgaverne omkring messen bidrager til opfyldelse af de
pågældende klassetrins UEA-trinmål. Det betyder, at et besøg på Uddannelse i Centrum
hjælper lærerne til at opfylde trinmålene meget enkelt.
Forberedelsesmaterialet til lærerne og elevernes opgaver inden messen vil om kort tid
være at finde på www.uddannelse-i-centrum.dk.

UDDANNELSE I CENTRUM-messen og genvej.nu
Det er vigtigt, at alle, der skal besøge messen, i forvejen har oprettet en profil på
genvej.nu, og at de i deres profil har klikket ”modtag sms”. På den måde kan de deltage i
en konkurrence om en iPad 2, hvis de efterfølgende svarer på fire spørgsmål på sms.
Konkurrencen bidrager til, at de unge får ét sted at søge informationer om uddannelserne
samt til evalueringen af Uddannelse i Centrum 2011.
Konkurrencen offentliggøres den 24/10, og der vil i den forbindelse komme yderligere
information på www.uddannelse-i-centrum.dk
På plakaterne for Uddannelse i Centrum findes en QR-kode, der linker direkte til
genvej.nu og herunder konkurrencebetingelserne.
Igen i år sørger vi for, at der er tydelige sms-koder på de forskellige stande på messen. Hvis
Anders fx sender en sms med teksten ”uic mek” til 1272, modtager han information om
mekanikeruddannelsen direkte på sin profil på genvej.
Efterfølgende kan mekanikeruddannelse sende en sms til Anders, hvor de inviterer ham til
fx åbent hus-arrangement.
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Plakater til skolerne
Der vil komme plakater om messen ud til alle UU-centre fredag i uge 40. I modtager derfor
om kort tid, på jeres skoler, fire forskellige plakater til hver skole. Vi vil bede jer vejledere
om at hænge dem op på skolerne, så de hænger der mandag i uge 43.

Opbygning af messen
Uddannelse i Centrum vil fortsat være opbygget i zoner med aktive værksteder:
o
o
o
o
o
o

Vejlederzone
”Mine muligheder” – minen fra 2010
Erhvervsuddannelserne i blå zone (her svejses, kokkereres, dekoreres og meget mere)
Gymnasiale uddannelser i grøn zone (lær om forskellen på STX, HHX, HTX og HF)
Andre uddannelser i pink zone (mød bl.a. ungdomshøjskoler og produktionsskoler)
Underholdnings- og fritidsliv i orange zone (hør musik, mød en rollemodel og meget
mere)

Hvad sker der på 1. sal i 2011?
-

Vi inviterer erhvervsakademierne og professionsuddannelserne
Et innovationsspil for 9. og 10. klasser, hvortil Fonden for Entreprenørskab bidrager
En UEA-lounge for lærerne

Forældrearrangement
Forældrene har stor indflydelse på børnenes uddannelsesvalg. Onsdag d. 23/11 mellem
kl. 17.00-19.00 vil der igen være forældrearrangement, hvor forældrene vil få mulighed for
at møde uddannelserne, høre oplæg fra de enkelte uddannelser og møde de unges
vejledere. De unge er selvfølgelig velkomne til at følges med mor og far og vise dem det,
de har oplevet på messen.
Sidste år sagde flere forældre, at de havde hørt om arrangementet via skolens
forældreintra samt de flyers, I havde givet dem i hånden. Flyers til uddeling er vedhæftet
denne mail. Derudover kan I indsætte billedet i mailen, der er mage til dette, på
forældreintra. Ved et klik på billedet, kommer man direkte til information om
forældrearrangementet på Uddannelse i Centrum´s hjemmeside.
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Unge-arrangement
Samme aften lægger vi desuden op til, at I kan invitere de unge, der har forladt
grundskolen, men ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
I UU København kan vejlederne markere i UV-vej, at en ung skal modtage en invitation til
arrangementet. Vi finder dem herefter og sender en personlig invitation med en lille
gadget ca. en uge før messen.
Vi opfordrer de tre andre UU-centre til at gøre det samme i deres eget center.
Hvis I har mange unge, der muligvis kommer onsdag mellem 17 og 19, opfordrer vi jer til
selv at være på messen.

Husk, at klassekonkurrencen udløber 13/10! Se jeres plakater om
Fremtidsdrømme.

Til sidst – eller først…
o Uddannelse i Centrum 2011 arrangeres af
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) København, UU Tårnby, UU Frederiksberg,
UU Center Syd og ungdomsuddannelserne i Hovedstadsområdet.
o Målgrupperne for UDDANNELSE I CENTRUM 2011
Den primære målgruppe er 7. 8. 9. og 10. klasser. For denne målgruppe er et besøg på
Uddannelse i Centrum obligatorisk for de elever, der kommer fra Københavns Kommune.
Den sekundære målgruppe er forældre samt unge mellem 15 og 25 år, der ikke er i gang
med en ungdomsuddannelse. Fx unge på produktionsskole eller andre forløb.
Målgruppen er også unge med behov for individuelt tilrettelagte forløb så som EGU og
STU.
o Formål med Uddannelse i Centrum 2011
Uddannelse i Centrum 2011 skal formidle om uddannelser, arbejdsmarkedsforhold og
jobmuligheder til elever i grundskolen og andre unge op til 25 år.
Messen skal bidrage til det samlede fundament for UEA-undervisning og vejledning, der
medvirker til at kvalificere de unges uddannelsesvalg.
Messen har desuden det sigte at være en kontinuerlig og udviklende tradition for unge fra
7. til og med 10. klasse og skal støtte op om:
o grundskolens UEA-undervisning
o uddannelsesvejledning
o regeringens 95 % målsætning
o initiativer i Ungepakke 2

Projektets navn: Uddannelse i Centrum messe i Forum i uge 47 2011
Hvornår: 22/11 - 25/11 2011
Arrangør: UU København, UU Frederiksberg, UU Tårnby, UU Center Syd og ungdomsuddannelserne i Hovedstadsområdet
Projektleder: Jannie Ahle, jah@buf.kk.dk, 4083 8989

4

På vegne af arrangørerne af Uddannelse i Centrum 2011
Jannie Ahle, Projektleder Uddannelse i Centrum
Ungdommens Uddannelsesvejledning København, Københavns Kommune,
Korsgade 30, 2200 København N
Hovednummer: 39 20 75 00 Mobil: 40 83 89 89
E-mail: jah@buf.kk.dk
www.uddannelse-i-centrum.dk
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