HK
Virksomhedens navn og adresse

HK Sydjylland
Jupitervej 1 6000 Kolding
www.hk.dk/omhk/afdelinger/sydjylland

Kort beskrivelse af virksomheden

HK er et af Danmarks største fællesskaber
for sikring og udvikling af arbejdsvilkår.
Vores medlemmer arbejder både inden for
private og offentlige hverv, og gør brug af
os og hinanden hver dag. Vi hjælper
medlemmer med løn og
ansættelsesforhold, herunder
- gratis juridisk hjælp,
- hjælp til nyt job,
- hjælp til at holde karrieren ved lige,
- ha’ det godt på jobbet.
Læs mere om os på
http://www.hk.dk/blivmedlem/det-faardu-i-hk

Hvilke faggrupper arbejder på virksomheden

Sagsbehandlere, konsulenter,
socialrådgivere, journalister,
administrative medarbejdere og
servicemedarbejdere.

Hvilke faggrupper bliver uddannet på
virksomheden

Vi uddanner hvert år kontorelever

Virksomhedens kontaktperson

Kontorchef Berit Kjærgaard, kan træffes
på telefon 29453809
Vedrørende undervisning og
virksomhedsbesøg kan ungdomskonsulent
Kathrine Møller kontaktes på telefon 3364
3687 eller mail kathrine.moeller@hk.dk

Tilbud til skoleklasser:
Rundvisning på virksomheden

Ja, vi giver gerne en rundvisning på
arbejdspladsen

Mulighed for at snakke med
elever/lærlinge/andre unge ansat på
virksomheden

Ja det vil være en mulighed at tale med
elever og ny udlærte ved os.

Mulighed for at deltage i produktionen (måske

Vi laver gerne undervisning, hvor vi

tillempet)

simulerer det arbejde vi varetager i
dagligdagen. Her vil det være muligt for
eleverne at arbejde med cases, lig dem vi
arbejder med i en fagforening i hverdagen,
dette ville med fordel kunne bruges som
en del af samfundsfagsundervisningen. Vi

har gode erfaringer med den slags
undervisning
Gæstelærer på folkeskolen
- ansatte, der kan fortælle om
virksomheden
- Lærlinge/elever, der kan fortælle om
deres uddannelse

Faglige forløb i fysik, kemi, samfundsfag,
matematik m.v.

Vi stiller gerne op med en ansat eller elev
som kan fortælle om arbejdspladsen og
eller uddannelsen der førte dem der til. Vi
har et rutineret team af undervisere som
er vandt til at agere gæstelærere på
skoler, hvor de underviser i bl.a.
arbejdsmarkedsforhold.
HK vil på mange måder kunne bidrage til
undervisning i samfundsfag og
medborgerskab, lige så vil vi kunne hjælpe
i forbindelse med projektopgaver. Vi vil
kunne undervise i den danske model, i
rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet,
her under vil vi også have fokus på
fritidsjobs

Tilbud til grupper af 4 – 6 elever (kommer uden lærer)
Rundvisning på virksomheden

Ja

Mulighed for at snakke med
elever/lærlinge/andre unge ansat på
virksomheden

ja

Mulighed for at deltage i produktionen (måske

Vi laver gerne undervisning hvor vi

tillempet)

simulerer det arbejde vi varetager i
dagligdagen. Her vil det være muligt for
eleverne at arbejde med cases, lig dem vi
arbejder med i en fagforening i hverdagen,
dette ville med fordel kunne bruges som
en del af samfundsfagsundervisningen. Vi
har gode erfaringer med den slags
undervisning

Faglige forløb i fysik, kemi, samfundsfag,
matematik m.v.

HK vil på mange måder kunne bidrage til
undervisning i samfundsfag og
medborgerskab, lige så vil vi kunne hjælpe
i forbindelse med projektopgaver. Vi vil
kunne undervise i den danske model, i
rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet,
her under vil vi også have fokus på
fritidsjobs

Tilbud til enkeltpersoner
Erhvervspraktik af 2-5 dages varighed

Som udgangspunkt ja, dette kræver dog
at en af medarbejderne har tid og
mulighed for at tage eleven under sine
vinger

Mulighed for fritidsjob

Vi har løbende studentermedhjælpere,
men har ikke mulighed for at tilbyde
fritidsjob til folkeskoleelever.

