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VIL DU VÆRE ROLLEMODEL HOS
ERHVERVSSKOLERNES ELEVORGANISATION
Som rollemodel skal du holde oplæg for 7.-10. klasser sammen med en rollemodel fra et
andet fag. Her skal du fortælle om din vej til en erhvervsuddannelse og dele dine erfaringer
og oplevelser med at gå på en erhvervsskole og være i praktik. Formålet er, at bidrage til,
at flere unge vælger uddannelse på et oplyst og fordomsfrit grundlag. Projektet er støttet af
Nordea-fonden.

FOR AT BLIVE ROLLEMODEL SKAL DU:
•

Være i gang med eller netop have færdiggjort en EUD eller EUX

•

Være mellem 17 og 26 år

•

Være glad for dit fag og have en faglig stolthed

•

Have mulighed for at tage på 1-2 skolebesøg om måneden i dagstimerne

•

Være rollemodel i minimum 3 måneder
den 16.-17. februar 2019
Deltage i næste træningsweekend ____________________________________

•

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE ROLLEMODEL?
•

Professionel træning i story-telling så du er klædt på til at holde oplæg

•

En unik mulighed for at dele din historie og inspirere andre unge

•

Et større kendskab til erhvervsuddannelserne som helhed

•

Kompetencer, som du kan skrive på dit CV

•

Et netværk blandt andre unge fra erhvervsuddannelserne

HVAD FÅR MIN ARBEJDSPLADS UD AF DET?
•

En lærling der reklamerer for sit fag og sin arbejdsplads

•

En lærling der kan videreformidle sin faglige stolthed og tale foran en forsamling

•

Lønkompensation for alle de timer, du bruger på skolebesøg (inkl. transporttid)
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HVAD MED MIT ARBEJDE?

For at blive rollemodel, skal du have tilladelse af din arbejdsgiver til at tage fri, når du skal
på skolebesøg. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsgiver giver dig lov til at være rollemodel,
inden du søger.

HVAD MED MIN SKOLE?

Er du på skoleforløb, skal du have tilladelse af din skole. Du kan også holde pause som
rollemodel, når du er på skoleforløb.

HVAD MED MIN LØN?

EEO tilbyder lønkompensation til din arbejdsplads svarende til din timeløn. Din arbejdsgiver
skal blot sende en faktura til EEO en gang om måneden. Tager du på skolebesøg uden for
arbejdstiden, får du udbetalt løn af EEO.

HVAD MED TRANSPORT TIL SKOLEBESØGENE?

Du skal selv arrangere transport, når du skal på skolebesøg. Vi refunderer dog alle transportomkostninger i forbindelse med både skolebesøg og træningsweekend.

HVEM SKAL JEG KONTAKTE HVIS JEG HAR SPØRGSMÅL?

Kontakt projektleder Mille Neumann på tlf. 25 10 00 46 eller på rollemodel@eeo.dk

HVORDAN BLIVER JEG ROLLEMODEL?

For at blive rollemodel skal du ansøge via vores online ansøgningsformular. Du vil blive kontaktet senest 14 dage, efter din ansøgning er sendt. Bliver du optaget i rollemodelskorpset,
skal du deltage i den kommende træningsweekend. Næste træningsweekend afholdes
den 16.-17. februar 2019
______________________________
og varer fra fredag aften til søndag eftermiddag.

HVAD SKER DER PÅ TRÆNINGSWEEKENDEN?

På træningsweekenden bliver du og alle de andre nye rollemodeller oplært. Du vil blive introduceret grundigt til projektets formål og budskaber, og du skal deltage i en workshop med
”Forvandlende Fortællinger”, hvor du får gode værktøjer til at formidle og inspirere andre
med din historie. Der bliver ikke udbetalt løn i forbindelse med træningsweekenderne, men
vi betaler transport, kost og logi.
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ANSØG PÅ WWW.EEO.DK/VEJENTIL

KONTAKT
MILLE NEUMANN, PROJEKTLEDER
ROLLEMODEL@EEO.DK / 25 10 00 46
WWW.EEO.DK/VEJENTIL

Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Vibevej 31, 1.sal, 2400 København NV

