Målret fremtidens arbejdskraft
Motiver Generation Z til erhvervsuddannelser og lokale jobs

Med dette temaarrangement sætter vi fokus på, hvordan virksomheder i samarbejde med bl.a. folkeskoler og frivillige organisationer kan motivere og støtte
unge til at tage en erhvervsuddannelse og blive en ressource for det lokale
erhvervsliv.
De unge er morgendagens arbejdskraft. Men for få af dem vælger en erhvervsuddannelse, og derfor
har mange virksomheder udsigt til mangel på faglærte unge. Samtidig er mange unge skoletrætte,
erklæres ikke-uddannelsesparate og har brug for hjælp til at finde en mere praktisk orienteret uddannelsesvej. Syv år efter 9. klasse har hver 5. ung stadig ingen uddannelse ud over Folkeskolen. Her kan
virksomheder, skoler, UU-vejledere og frivillige organisationer sammen gøre en forskel.
På dagen får du:
 Viden, inspiration og praktiske cases om, hvorfor og hvordan virksomheder i samarbejde med
skoler m.fl. kan motivere og støtte udsatte og skoletrætte unge på deres vej til uddannelse.
 Praktiske guides og materialer til samarbejder mellem virksomheder, skoler og organisationer.
 Netværksworkshop: Dialog mellem deltagerne og med dagens case-oplægsholdere. Del inspiration, få sparring og undersøg samarbejdsmuligheder.
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen arrangørerne
VirksomhedsnetværkCabi, Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), Håndværksrådet, Jyske Bank
Koncernen, UU Danmark og Skolelederforeningen

Tid: d. 13.09. kl. 13.00-16.15
Sted: BRFkredit, Baunsgården, Nørreport 26, 8000 Aarhus
Tilmelding: Senest tirsdag d. 05.09. Tilmeld dig HER
Arrangementet er gratis
Målgruppe: Virksomhedsledere og HR-ansvarlige samt repræsentanter fra Folkeskoler og
UU-vejledere. Max 3 personer pr. virksomhed/organisation. Vi forbeholder os retten til at sikre en ligelig
fordeling mellem målgrupperne.
P-info: 450 betalingspladser under Navitas (Aarhus Havn, Inge Lehmanns Gade 10). 500 meter fra BRFkredit.

PROGRAM
Målret fremtidens arbejdskraft
13.00 – 13.15

Velkomst
v. VirksomhedsnetværkCabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

13.15 – 13.45

Hvem er de unge, og hvordan motiveres de?
Hvad ved vi om at motivere og støtte udsatte unge til uddannelse og
beskæftigelse? Hvordan kan virksomheder spille en vigtig rolle?
v. Bo Klindt Poulsen, Lektor ved VIA University College & Ph.d. studerende ved Aarhus Universitet, DPU

13.45 – 14.00

Ny undersøgelse om samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler
VFSA og Skolelederforeningen har taget temperaturen på, hvordan det
står til med samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder.
v. Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen og Christina
Schultz, Sekretariatsleder, VFSA

14.00 – 14.15

Metoder til skolevirksomhedssamarbejde
Praktiske idéer og erfaringer fra Håndværksrådets idékatalog
v. Dorte Kulle, Chefkonsulent, Håndværksrådet

14.15 – 14.35

Kaffe og netværk

14.35 – 15.25

Cases: Sådan gør vi, og sådan kan du engagere dig
 Jyske Bank Koncernen: Kloge Hænder – projekter der med
succes får unge i uddannelse og job.
 Ung i Erhverv: Ungdomsskoler, UU og erhvervsliv får sammen
unge i erhvervspraktik
 Talentspejderne: Erhvervsmentor- og talentprogram

15.25 – 15.30

Intro til netværksworkshop

15.30 – 16.10

Netværksworkshop: Del inspiration og find din nye samarbejdspartner
Del inspiration, få sparring og undersøg samarbejdsmuligheder.

16.10 - 16.15

Afrunding og tak for i dag

