Opdateret juli 2021

Samarbejde med elever fra
grundskolen
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette
dokument kan du få et overblik over, hvordan du etablere samarbejder mellem din virksomhed og elever fra
grundskolen. Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over
mulighederne.
Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

PROJEKTLEDER DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf. 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
https://arbejdskraftalliancen.dk/

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Din virksomhed rummer masser af læring for eleverne i grundskolen. Vil du formidle dit fag til fremtidens
medarbejdere?
Få besøg af en skoleklasse eller tag ud i en skoleklasse og fortæl om dit fag og karrieremulighederne i din
branche. Du kan også sende en medarbejder eller lærling.
Allerede nu oplever et stigende antal virksomheder udfordringer med at rekruttere og
rekrutteringsudfordringerne bliver kun større i fremtiden.

Men du kan gøre en forskel og sikre:
•

Større kendskab for erhvervslivet i Næstved Kommune hos fremtidens medarbejdere

•

En styrkelse af det lokale rekrutteringsgrundlag på sigt

•

Et større lokalt kendskab til din virksomhed

•

Give unge større indsigt i de uddannelser, der er vigtige for din virksomhed

Se hvilke virksomheder der er med i Næstved Kommune på:
https://skoletjenesten.dk/nk (søg erhverv i søgefeltet)

Projekt Virksomhedsudfordringer
I projekt virksomhedsudfordringer udfordres elever fra ungdomsuddannelser og folkeskolens ældste
klasser til at komme med innovative og kreative svar på aktuelle udfordringer hos lokale virksomheder.
Som virksomhed kan I samtidig få de unges øjne på jeres erhverv og opleve glæden ved at bidrage til unges
og lokalsamfundets udvikling.
•

Virksomheden leverer udfordringen og et rammesættende møde á 1,5 times varighed. Øvrig
kontakt aftales mellem virksomhed og klasse.

•

Eleverne formidler deres bedste løsning ved en finale, hvor de bedømmes af dommere fra
uddannelses- og erhvervsliv.

Vil din virksomhed være med til at klæde de unge godt på til deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv?
Kontakt Erhvervsplaymaker: Ole Hilden

Kontakt pædagogisk konsulent: Anne Bach Nielsen

Tlf. 61550987 - Mail: ohilde@naestved.dk

Tlf. 61773343 - mail: abani@naestved.dk

