Opkvalificering
af UU-vejledere
I forbindelse med Camp for
Erhvervsuddannelser
afholdtes en temadag med
opkvalificering af 25
UU-vejledere fra Esbjerg.
Vejledere fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning hørte
om uddannelses– og karrieremulighederne i offshore branchen.
Målet var især at få sat fokus
på de forskellige karriereveje
til en ingeniøruddannelse og
på sigt at få flere ingeniørstuderende.
Der var stor tilfredshed hos
UU-vejlederne med at få den
nyeste viden omkring uddannelsesmuligheder og karrieremuligheder i Offshore branchen, og alle giver udtryk for,
at de har fået viden, som de
kan bruge i deres vejledning
af de unge.
Arrangørerne Dansk Metal,
EUC-Vest og projekt Energi
Campus Esbjerg har videreudviklet konceptet til at omfatte
hele energisektoren, og der
afholdes et lignende arrangement for lærere i grundskolen
og gymnasiesektoren.

Ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet Esbjerg vejleder på Camp Erhvervsuddannelser

Camp for Erhvervsuddannelser
Formålet med Camp for Erhvervsuddannelser, der blev afholdt d. 2. og 3. april
2014, var at bygge bro mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser
og dermed åbne de faglærtes øjne for mulighederne for videreuddannelse, især
ingeniøruddannelser.
Udviklingen og gennemførslen af campen skete i et frugtbart samarbejde mellem
Projekt Talentvejen, EUC Vest, Dansk Metal, Aalborg Universitet Esbjerg og
projekt Energi Campus Esbjerg.
16 smede-, industritekniker- og skibsmontørlærlinge deltog, og de kom fra EUCVest, Syddansk Erhvervsskole i Odense og EUC-Syd, afd. Tønder.
Temaet var udmattelse, og lærere fra EUC- Vest samt studerende fra Aalborg Universitet Esbjerg bidrog med både praktisk og teoretisk viden.

Stor succes
Der var rigtig stor tilfredshed med deltagelse i campen, og 67 % af deltagerne siger, at de godt kunne overveje at læse til ingeniør senere hen som følge af
campen.
Force Technology og East Metal fortalte om deres arbejde og behovet for ingeniører, og mange lærlinge fik noget at tænke over angående deres karrieremuligheder.
Succesen var så stor, at der er udviklet et koncept til fremtiden.
Syddansk Erhvervsskole vil gennemføre lokalt sammen med SDU i Odense,
desuden vil Dansk Metal have det op at stå i København sammen med DTU.
I Esbjerg vil det køre lokalt, og der er allerede drøftelser med Aalborg Universitet
og EUC-Vest om videreførelse.
UU-vejledere opkvalificeres

