
Information 
til forældre til 
unge på 8.-9. 
og 10. årgang

Kære forældre

Vi ved, at vores unge allerede tidligt begynder at spekulere på fremtiden. 
Hvilken uddannelsesvej skal man vælge? Hvilke job lyder spændende? Kunne det 
måske være fedt at vælge en erhvervsuddannelse med gode jobmuligheder? 
Og hvordan tackler man i det hele taget det der med fremtiden, uddannelse og 
evt. fritids-/lærlingejob?

Derfor har Kolding Kommune arrangeret en uddannelses- og fritidsjobmesse, 
for alle kommunens unge på 8., 9. og 10. årgang samt FGU.

Hvor og hvornår?
Messen løber af stablen torsdag den 14. oktober 2021 fra klokken 08.30-15.30 
på HANSENBERG, C. F. Tietgens Vej 11, 6000 Kolding og vil blive besøgt af cirka 
2300 elever med lærere. 

Messen består af flere forskellige områder – onboardingområdet, hvor SkillsDenmark 
byder eleverne velkommen, uddannelsesområdet, arbejdende værksteder, virk-
somhedsområdet med tilhørende HANSENBERG-trailer og et fritidsjobtelt. 
Eleverne bevæger sig rundt på messen ad en fastlagt rute. 

Det praktiske
Vi sørger for bustransport tur/retur mellem skolen og HANSENBERG, hvor eleverne 
er i cirka 2 timer.

Hvad kan de unge bruge dagen til?
Ideen er, at de unge kan møde en række forskellige uddannelsessteder og snakke 
med både undervisere og studerende på forskellige uddannelser. De kan høre om de 
mange jobmuligheder, man får med en erhvervsuddannelse og om mulighederne for 
elev- og lærlingepladser og fritidsjob ved en række virksomheder. Vores mål er at give 
de unge en sjov og inspirerende dag, som gør dem lidt klogere på fremtiden, deres 
drømme og deres muligheder.

Hvem deltager på messen?
De unge kan bl.a. møde HANSENBERG, AMU SYD, EUC Lillebælt, Social- og 
Sundhedsskolen, Politiet, Forsvaret og en række private virksomheder.

Fyraftensarrangement
Fra klokken 16.00-18.00 inviterer vi jer forældre til et fyraftensarrangement, hvor der 
vil være en let forplejning. 

For at I kan få et indblik i, hvad 
jeres søn/datter har oplevet i 
løbet af dagen, vil I få lejlighed 
til at besøge standene, hvor 
uddannelserne og de arbejdende 
værksteder finder sted. 

For at vi vil kunne arrangere det 
praktiske, også angående forplej-
ning, vil vi gerne bede jer om at 
melde tilbage til os, om I ønsker 
at deltage i fyraftensarrangemen-
tet. I svarer ved at trykke på dette 
link: uukolding.dk/messe21/

Vi ser meget frem til messedagen 
og håber, at I efterfølgende får en 
god dialog med jeres søn/datter 
om de input, der er kommet i 
løbet af dagen. 
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