
FAKTA
Kloge Hænder er 
målrettet elever fra 
folkeskolens udskoling.

De skal opleve, at der findes 
mange spændende 
jobmuligheder med en 
erhvervsuddannelse.

Vi har brug for, at flere bliver 
faglærte, men det er svært 
at vælge en uddannelse eller 
et fag, man aldrig har hørt 
om.

Netop derfor er det 
vigtigt, at skoleeleverne 
møder faglærte 
rollemodeller og får et 
praktisk indblik i et hånd-
værk med Kloge Hænder.KLOGE 

HÆNDER

Det 
bedste ved 

dagen var at se, 
hvordan det hele 

foregår, og at det kan 
give inspiration til hvad 

man vil senere.”
- Elev

“
Det 

har været 
den bedste dag, 

jeg har haft i skolen, 
tror jeg. De har lært mig 

meget, og tror måske 
jeg vil gå den vej.”

- Elev

“

61% har fået ny viden om jobmu-
ligheder med en 
erhvevsuddannelse

68% synes, at undervisningen er 
mere spændende, når man kan se, hvad 
det kan bruges til i virkeligheden

35% har fået nye idéer til, hvad de 
selv kan blive

http://nvhus.dk
http://nvhus.dk/tektanken


HVAD SKAL I GØRE FOR AT DELTAGE I KLOGE HÆNDER?

TILMELDING
Kontakt projektleder 
Thorkild Pedersen 

Tlf. 2988 4670
Mail: tp@nvhus.dk 

HVAD TILBYDER VI I TEKTANKEN IFM. KLOGE HÆNDER?

Tektanken bygger bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
i hele landet. Vil din virksomhed også være med til at inspirere unge til en 
fremtid med IT, teknologi og naturvidenskab? Så læs mere om de mange 
forskellige muligheder på www.Tektanken.dk og kontakt os.

Det koster 25.000 kr. om året for virksomheder med over 250 medarbejdere 
at være med i Tektanken.

I skal inspirere eleverne på besøgsdagen med autentiske og 
virksomhedsrelaterede opgaver 

Lade eleverne møde jeres faglærte medarbejdere, der kan fortælle 
om deres arbejde og uddannelsesvalg

Sørge for materialer til praktiske aktiviteter, som eleverne skal lave

Svare på elevernes spørgsmål i forhold til uddannelsesvalg

Hjælp til udarbejdelse af dagsprogrammer og opgaver med 
fagrelevant indhold

Synliggørelse og udbredelse af jeres aktiviteter på www.Tektanken.dk, 
således skolerne kan indhente relevante informationer

Overordnet kommunikationsindsats for Kloge Hænder  

Opfølgning på dagen med evaluering af effekt og optimering af 
aktiviteter

http://nvhus.dk/tektanken
http://nvhus.dk

