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15 år efter 
 

Uddannelse og Job 

 
 

 
 

 

 
 

 
Titel:    Den store klassefest – 15 år efter 

 

Anbefalet klassetrin: 8.-9. klasse 
 

Beskrivelse: 15 år efter endt 9.klasse er din klasse fra 
grundskolen samlet til en klassefest.  

Hver enkelt ”elev” skal præsentere sig for 
de andre i klassen ved at have besvaret 

spørgsmålene i opgaven. Præsentationen 
skal vare ca. 5 – 10 min. pr. ”elev”. 

 
Tidsforbrug:  Ca. 2-4 lektioner 

 
Info til læreren: Eleverne kan evt. selv vælge en 

uddannelse eller et job. Vælg evt. en fra 
familien som ”rollemodel”.   

  

  
Hvis du vil være den, der uddeler kortene 

med uddannelserne, kan du evt. benytte 
vedhæftede bilag.  

    

 



   

  Side 2 af 3 

 
Den store klassefest – 15 år efter I gik ud af skolen 

 

Din gamle klasse fra grundskolen er samlet til en klassefest 15 år efter du har 

forladt 9.klasse. – Hvordan er det mon gået med de andre i klassen? 

  

Præsentation: 

Før du skal præsentere dig for de andre I klassen, skal du gøre følgende: 

1. Vælg et kort. 

 

2. På kortet står dit erhverv/uddannelse. Hvis du 

har valgt et blankt kort, må du selv vælge et 

erhverv/uddannelse og derefter skrive det på 

kortet. 

 

3. Du skal finde ud af, hvordan man tager din 

uddannelse: 

a. Hvor tager man uddannelsen? 

b. Hvad hedder uddannelsesstedet? 

c. Hvor lang tid tager uddannelsen?  

d. Hvad skal man kunne for at klare uddannelsen? 

e. Hvilke fag skal man være god til? 

f. Hvilke personlige egenskaber kræver uddannelsen? (ex. 

tålmodighed, ordenssans, osv.) 

g. Hvor er du ansat nu? Find/opfind et firma evt. din egen 

virksomhed. 

h. Hvor meget tjener du? 

i. Har du mulighed for at videreuddanne dig indenfor dit erhverv? 

Elektriker 
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Find svarene på: 

 www.ug.dk  

 

 

4. Nu kan du præsentere dig for de andre. Du må gerne fortælle andre ting 

om dig selv. Fx Er du gift? Har du børn? Hvor bor du nu? Hvad laver du i 

din fritid? Osv. 

5. Præsentationen må vare mellem 5 til 10 minutter. 

 

 

Rigtig god fornøjelse med gensynet af 

dine tidligere klassekammerater 

til Den store klassefest! 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.ug.dk/

