Vil I have besøg af Boss Ladies, og sætte fokus på
7.-10. klassernes viden om erhvervsuddannelserne?
Boss Ladies er et 3-årigt projekt, der skal inspirere
flere piger til at tage en erhvervsuddannelse. Boss
Ladies ambassadørkorpset består af 40 seje unge
kvindelige håndværkere, der har sagt ja til at tage ud
på landets folkeskoler og dele deres erfaringer med
arbejdet som bygningsstruktør, murer, maler, VVS m.fl.
Ambassadørerne er blevet trænet i at holde oplæg,
og brænder for at give andre unge indsigt i de muligheder, der ligger i at blive en del af de danske
bygge-, anlægs- og installationsbrancher.
Hvor?
Oplæggene foregår på skolen for 7.-10. klasse, både
drenge og piger, og kan afholdes for en enkelt klasse
eller hele årgangen. Besøget varer en dobbeltlektion (2 x 45 min.), og er gratis.

Der er altid en erfaren facilitator med undervisningskompetence, med ude til oplæggene. Men som
lærer skal du være til stede under hele besøget.
Fagområder
Besøget kan inddrages som led i:
•

Den åbne skole

•

Kollektiv vejledning og karrierelæring

•

Det obligatoriske emne ‘Uddannelse og Job’

•

Skolens ordinære fag; samfundsfag, dansk m.m.

Mål

•

Det personlige valg og værdier

•

Relationer og grænser

•

Fra uddannelse til job

Eleven har viden om sammenhæng
mellem karriereveje, personlige værdier,
interesser og færdigheder, og kan træffe
begrundede valg af uddannelse.

•

Kulturelle og sociale normer

•

Fremtidsdrømme

•

Identitet

Bygge- og anlægsbranchens
Uddannelsesfond

Divers

S

Hvordan?
Et besøg er en blanding af refleksionsøvelser og en
ambassadørs fortælling om, hvorfor hun har valgt
en erhvervsuddannelse, de fordomme hun har mødt
og de personlige og karriere-mæssige muligheder,
det har givet hende.

Fagbegreber

Eleven kan vurdere normer for krop, køn
og seksualitet i et samfundsmæssigt
perspektiv.

Vil I have besøg af en Boss
Ladies ambassadør eller har
yderligere spørgsmål, da
kontakt os endelig

B OS

Få besøg af en
Boss Ladies ambassadør

L A DI ES

Eleven kan tage stilling til og handle i
forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.
Eleven har viden om sproglige normer
og omgangsformer i forskellige situationer og sammenhænge.

Projektkoordinator Christina Øager:
christina@foreningendivers.dk
Find yderligere information om Boss Ladies
samt tilbud til lærere og elever på:
www.boss-ladies.dk

