
  

 

Virksomhedskatalog 
 

Set i lyset af at prognoserne siger at vi mangler flere og flere faglærte, og vi derfor skal have flere unge til at 
vælge en faglært uddannelse, har projekt Faglært er fedt taget initiativ til at lave et virksomhedskatalog, som 
lægges på projektets hjemmeside www.faglærterfedt.dk. Meningen er, at virksomhedskataloget hele tiden 
er i løbende udvikling, tilmelding, og opdatering. 

Målet er: 

• at samle så mange bornholmske virksomheder som nu muligt i et virksomhedskatalog. 
• At virksomhedskataloget skal inspirere alle grundskoler på Bornholm.  
• at give grundskoleeleverne vejledning og indsigt i erhvervsuddannelses-mulighederne i de 

bornholmske virksomheder. Hovedtanken er, at virksomhedsbesøgene skal inspirere til valg af 
ungdomsuddannelse ud fra viden om erhvervstype frem for kendskab til uddannelsessted. 

Hvad forventes af virksomhederne: 

Ved at tilmelde sig virksomhedskataloget forpligter virksomheden sig til at: 

• tage imod elevbesøg fra grundskolen, på et aftalt tidspunkt i samarbejde med skolen.  
• så vidt det er muligt stille med minimum en lærling og en ansvarlig, som fortæller om virksomheden, 

og dennes uddannelsesmuligheder og fag. Varighed for et besøg – 1 til 2 timer. 

Det er altafgørende, at mødet med eleverne er positivt og informativt, samt at eleverne bliver mødt på deres 
faglige og pædagogiske niveau.   

”Onepager” fra hver virksomhed til kataloget: 

• Virksomhedsnavn inkl. logo. 
• Kontaktoplysninger/person.  
• Adresse. 
• Fag repræsenteret i virksomheden. 
• Antal ansatte. 
• Kort beskrivelse af virksomheden. 
• Link til hjemmeside og SoMe. 

I projektperioden kan projektkonsulenten også bookes til at komme med et oplæg ude i grundskolen (7. 8. 9. 
og 10. kl.) Oplægget vil være at fortælle / informere eleverne om de mange erhvervsuddannelsesmuligheder 
der er i de bornholmske virksomheder.  

Samt informere om: 

• GF1, GF2 og hovedforløb.  
• EUD og EUX 
• Skolehjem/kostafdeling 
• Antal fag i alt og antal fag som pt. er en mulighed i en bornholmsk virksomhed. 

http://www.fagl%C3%A6rterfedt.dk/


  

 

Målet er at forberede eleverne på besøget, sådan at de vil møde virksomheden med interesse og respekt for 
den tid de afsætter til besøg.  

 

Projektkonsulent - Klaus Werner 

”Faglært er fedt” 

Business Center Bornholm – Landemærket 26, 3700 Rønne 

Tlf. 29 13 47 78 – kw@bornholm.biz  

 

Eksempler på ”Onepager” fra forskellige virksomheder: 
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