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Kære skoler
Her følger den opdaterede praktiske information om, hvordan Uddannelses- og Fritidsjobmessen
#Kickstartkolding d. 14. oktober 2021 vil forløbe.
Mandag eller tirsdag i ugen op til messen vil I via jeres lokale UU-vejleder få tilsendt en mulepose indeholdende
keyhangers med skilte til eleverne. Dette deles ud til eleverne i løbet af formiddagen torsdag d. 14., og eleverne
skal selv sætte keyhangeren i skiltet (uddeles det før, kan vi risikere, at nogle elever glemmer det derhjemme).

ANKOMST
Ved ankomst til messen skal alle elever og lærere bære synlig keyhanger med skilt. Keyhangerne er inddelt i
farver i henhold til den gruppe, I følger på busplanen. Skiltene hjælper messeguiderne med at sikre, at alle elever
når igennem messen inden for den fastlagte periode.
I bliver hentet med busser fra Papuga busselskabet efter den tidligere udsendte busplan. Når I ankommer til
messen, vil I blive sat af på busholdepladsen som vist herunder. Det er også fra denne plads, I skal retur til
skolerne igen. Det vil være lærerens ansvar at følge eleverne hen til indgangen, hvor messen starter og i øvrigt
følge med klassen hele messen rundt. Skulle der være brug for hjælp, vil der på området for busholdepladsen
være en messeguide til stede i en gul trafikvest.
Da HANSENSBERGs elever følger en normal skoledag på messedagen, vil ruten hen til messeindgangen, som
ligger langs en parkeringsplads, være afmærket med afspærringsbånd, så HANSENBERGs elever stadig vil
kunne have fri passage til og fra skolen.
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OVERSIGT OVER MESSERUTEN
I skal være på messen i ca. 2 timer. For at I kan nå at komme omkring det hele, har vi udarbejdet denne rute,
som UU-vejlederne (blå veste) på messen vil hjælpe jer med at følge:

Ruten består af følgende områder:
I starter med at komme ind i Bistroområdet, hvor I vil møde SkillsDenmark og alle uddannelsesinstitutionerne.
Sidstnævnte er fordelt mellem et lokale og et telt. Der vil samtidig være adgang til de arbejdende værksteder i XHouse. Her vil forskellige virksomheder være repræsenteret. LEGO hører også til dette område, men de har
deres stand i en HANSENBERG-trailer opstillet lige uden for lokalet. I hele dette område, markeret med grønt på
kortet ovenfor, kan der cirkuleres frit, og der vil være cirka 1 time og et kvarter til rådighed.
Efter en time, vil UU-guiderne fløjte (fodbold-dommerfløjte) i begge områder. Når I hører fløjten, bedes I gå mod
opsamlingspunktet, som er placeret ved siden af LEGO-traileren.
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Fra opsamlingspunktet vil en UU-guide anvise jer vej til en rundtur til andre bygninger/værksteder, hvor I kan se
forskellige HANSENBERG-aktiviteter. Der vil være en jævn strøm af elever fra opsamlingspunktet og til
rundturen. Når der er samlet et passende antal elever sendes denne flok af sted på rundturen. Der vil være 30
minutter til denne rundtur. Turen rundt er en kigge-rute, og eleverne vil møde lærlinge fra HANSENBERG, som
gerne vil fortælle og svare på eventuelle spørgsmål.
På rundturen er det vigtigt, at eleverne bliver inden for de på gulvet afmærkede ruter, da det er et spørgsmål om
sikkerhed på værkstederne. UU-vejledere (i blå veste) vil ligeledes være til stede på ruten og sikre, at I finder den
rigtige vej rundt. I anden halvdel af tømrerværkstedet vil der være en udstilling af genstande. Her er der mulighed
for at afvige fra ruten og kigge på genstandene. UU-vejlederne vil gøre jer opmærksom på, når ruten må afviges.
Når I til sidst kommer ud af smedeværkstedet, fortsætter I over i Fritidsjobteltet, hvor der vil være flere
virksomheder repræsenteret, der kan tilbyde de unge fritidsjob. Der vil være 30 minutter til rådighed i
Fritidsjobteltet. I Fritidsjobteltet har UU en stand (i slutningen af teltet). Her er det muligt for lærerne at få en kop
kaffe eller the, inden I går til busholdepladsen for at blive kørt tilbage til skolerne.
Ruten kan IKKE afviges. Det vil sige, at man IKKE kan gå tilbage til et område, man har forladt. Når I har forladt
det grønne område indenfor den røde streg på kortet ovenfor og er gået videre til ruten rundt på HANSENBERG,
hvor I kommer igennem både tømrerværksted og smedeværksted, så kan I IKKE komme tilbage til
uddannelsesområdet. Og når I er gået ind i Fritidsjobteltet, kan I ikke komme tilbage til hverken rundturen eller
uddannelsesområdet. Flere steder på ruten vil der stå personale fra UU, som kan svare på eventuelle praktiske
spørgsmål. Se efter de blå veste.

Fyraftensarrangement for forældre
Efter eleverne har besøgt messen, vil messen være åben for elevernes forældre. Der er stadigvæk få ledige
pladser, som I gerne må fortælle jeres elever om, så deres forældre kan nå at komme med. Vedhæftet er
invitationen til forældre, som tidligere er delt på aula.

SKOLEVALG
Samme dag som messen løber af stablen, afvikles der Skolevalg. De fleste af jer vil være på jeres skoler eller
komme tilbage i rette tid, så eleverne kan stemme på skolerne.
Særlig information til Christiansfeld, Vonsild og Ungdomsskolen:
Da jeres skoler er på messen i tidsrummet for skolevalgets afvikling, vil I skulle stemme til skolevalget, når I
forlader messeområdet, og inden I bliver hentet af busserne. Når I forlader messen via Fritidsjobteltet, skal I
derfor fortsætte over til det mindre telt, der ligger lige uden for jernlågen til venstre, hvor skolevalget afvikles. Der
vil være opsat stemmebokse og alt, hvad der skal til for at afvikle skolevalget. Der er sat en halv time af til, at I
kan få afviklet skolevalget. Herefter går I til busholdepladsen, hvor I blev sat af, da I ankom til messen og kører
retur til skolerne.
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KONKURRENCER
På hele ruten rundt på messen, skal eleverne huske at tage billeder, som efterfølgende
skal bruges til at udarbejde en reportage eller et essay om messen. Desuden vil der være
en individuel konkurrence, hvor eleverne skal svare på spørgsmål, som
uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne har meldt ind. Eleverne skal derfor gemme
deres keyhanger-skilte, for derpå står alle uddannelsesinstitutionernes og virksomhedernes websites. Eleverne
kan vinde en af de nye iPhones. Eleverne modtager på messedagen en SMS med konkurrencen. Svarene kan
fås på messen – så hør godt efter.
Vedlagt dette brev får I et konkurrenceoplæg (samme som tidligere oplæg) til essay/reportagekonkurrencen, hvor
eleverne kan vinde 5.000 kr. til klassekassen. Læg mærke til, at deadline for indsendelse af reportager/essays til
konkurrencen er rykket en uge fra det tidligere udsendte. Den nye deadline er 4. november 2021.

Ved Brand
Hvis brandalarmen går, mens I er på messen, skal I benytte den nærmeste udgang (markeret med
nødudgangsskilte) ud af lokalerne eller teltene. Alarmen er en hyletone, og al personalet på messen vil hjælpe
med at anvise den nærmeste udgang.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Der er rygning forbudt på messeområdet, både ude og inde.
Der er toiletter i alle bygninger. Handicaptoilet findes i gangen mellem uddannelsesområdet og de arbejdende
værksteder. Nøglen fås ved henvendelse til medarbejdere i området ved de arbejdende værksteder (pink vest).
Det er lærernes ansvar at få deres klasser med til opsamlingspunktet for rundturen. Skulle der alligevel mangle et
par elever, da første del af messen er fordelt på et større, spredt område, så er der mulighed for at få samlet
tropperne i Fritidsjobteltet. Det er lærernes ansvar at sikre, at alle elever kommer med busserne hjem igen til
planlagt tid.
Farver på messeguiders veste:
Gule veste – står på busholdepladsen og kan svare på eventuelle spørgsmål
Blå veste – UU-vejledere
Pink veste – projektleder og assistenter
Ved udgangen fra Fritidsjobteltet står en HANSENBERG-trailer med storskærm udenpå.
Arbejdsmarkedsudvalget holder sit oktober-møde i denne trailer og vil efter mødet gå rundt på messen.
Der vil være presse til stede, ligesom vi forventer at TV-Syd kigger forbi i løbet af dagen.
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Messeområdet set udefra:

#KICKSTARTKOLDING
Vi har oprettet et hashtag på Instagram. I må meget gerne gøre brug af det i løbet af dagen og dele jeres
oplevelser på messen: #KICKSTARTKOLDING
Venlig hilsen
Ditte Jørnsgård Rasmussen
Projektleder KickstartKolding
—
25 13 95 33
diras@kolding.dk

