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Roskilde, 18. oktober 2016
Roskilde Handel søger UVEG om en bevilling på 110.000 kroner som støtte til at gennemføre projekt
Fagenes Dag. Projektet er i sit udgangspunkt et samarbejde mellem LO, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde
Handel, men senest har Roskilde Tekniske Skole koblet sig på. En udførlig projektbeskrivelse er vedlagt,
men her skal vi nævne essensen:
Med Fagenes Dag ønsker LO-Roskilde, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel at øge de unges interesse
for at vælge en erhvervsuddannelse.
Ved hjælp af offentlige arrangementer, videodækning og øvrig mediedækning viser vi, hvordan lærlinge
inden for de forskellige fag arbejder og frembringer konkrete produkter eller serviceydelser. Vi sætter de
unge i centrum og lader dem være rollemodeller, så de kan inspirere andre unge til at vælge en
erhvervsuddannelse.
Vi lægger også vægt på, at erhvervsuddannelserne er den rigtige vej at gå for unge, som selv ønsker at
starte en forretning op – unge, som ”kan og vil”. Vi udvælger hvert år lærlinge fra forskellige fag og følger
dem i et forløb frem mod en tre dage lang finale på et centralt sted i Roskilde. Finalen skal ikke ses som en
egentlig konkurrence, men som en demonstration på torvet, hvor de unge viser deres færdigheder.
Vi har tilsagn fra syv virksomheder i Roskilde kommune om at medvirke. De er valgt ud fra ønsket om at
dække både fagligt og geografisk bredt. Projektet vil hen over efteråret og foråret sætte fokus på
lærlingene, deres mestre, deres arbejdsplads og det konkrete fag, og fokuseringen skal gøres effektiv
gennem anvendelse af medier som Snapchat, Facebook, Instagram, avisomtaler, Youtubeindslag og
annoncering. Hertil kommer påvirkning af de enkelte forbundsmedier under LO, Erhvervsforums Roskilde,
Roskilde Handels nyhedsbreve, Roskilde Tekniske Skoles kommunikation m.m.
Det ligger desuden i initiativet, at politikere på lokalt, regionalt og landsplan sammen med blandt andre
virksomhedsejere bliver opfordret til at bakke initiativet op. Vi ser det som en fælles sag at bidrage til, at
virksomhederne også i morgen har unge kræfter på vej. Som det fremgår af vedlagte projektbeskrivelse,
hviler projekt Fagenes Dag på økonomisk støtte fra de involverede parter, ligesom vi har begrundet
formodning om at få støtte fra Region Sjællands Vækstforum.
På vegne af parterne
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