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PÅ DIN SKOLE
FÅ BESØG AF OS

Book et gratis skolebesøg 
allerede nu på 
fagbevægelsensskoletjeneste.dk



I Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser vi i Den 
Danske Model, og fagforeningernes rolle både i det 
danske samfund og for den enkelte. Vi underviser 
også eleverne i, hvilke rettigheder de har, når de 
har et fritidsjob samt forskellen på lovgivning 
og overenskomst. 

Undervisningen giver eleverne indsigt i:

   Fagbevægelsens rolle i det danske samfund

   Lovgivning og overenskomst

   Rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet

HVAD UNDERVISER VI I?

Undervisningen er målrettet 7.-10. klasse. Vi kommer ud på 
din skole, og det er dig som lærer, der bestemmer, hvornår 
vi skal komme. Et oplæg varer ca. halvanden time, men kan 
tilrettelægges efter dine behov. 

HVEM ER DET FOR?

VI DÆKKER PENSUM

LÆSEPLAN
Uddannelse og Job

7.-10. 
klasse

Det personlige valg Mine mål

Mine muligheder

Mine valg

Fra uddannelse til job Fra uddannelse til job

Information

Uddannelse og jobkendskab

Arbejdsliv Arbejdsmarked

Arbejdsliv

Arbejdsvilkår

Fra 7-10. klasse bidrager Fagbevægelsens Skoletjeneste til at 
dække dele af pensum under Uddannelse og Job.



I Fagbevægelsens Skoletjeneste skaber vi 
undervisning, der er i øjenhøjde med eleverne. 

Vi arbejder blandt andet med et dialog- og 
forhandlingsspil, som sikrer, at eleverne tager aktivt 
stilling til de emner og problemstillinger, vi arbejder 
med i undervisningen. Undervisningen kan veksle 
mellem oplæg, gruppearbejde, korte film, gode 
snakke og fælles diskussioner i klassen.

Vores undervisere er unge i alderen 20-30 år. 
Underviserne gennemgår forud for undervisningen 
grundig uddannelse, hvor de bliver klædt på til at stå 
i klasselokalerne. Alle vores undervisere er drevet af 
stor lyst og engagement til at undervise og formidle. 

DIALOG OG DELTAGELSE

Book dit besøg allerede i dag på fagbevægelsensskoletjeneste.dk

Book gerne undervisningen 14 dage før selve skolebesøget.

Det er gratis at få besøg af Fagbevægelsens Skoletjeneste.

På fagbevægelsensskoletjeneste.dk kan du se og læse mere
om vores undervisere.

Du er meget velkommen til at kontakte projektleder  
Kirstine Bredsgaard Kaarde

  Telefon: 2160 5517 

  E-mail: skoletjeneste@hk.dk

SÅDAN BOOKER DU

HVAD KOSTER DET?

MØD VORES UNDERVISERE

HAR DU SPØRGSMÅL?



Fagbevægelsens Skoletjeneste er et samarbejde 
mellem FH, 3F, HK, Dansk Metal, Dansk El-forbund 
og Serviceforbundet. Samarbejdet kickstarter et 
ambitiøst projekt, der kan tilbyde undervisning af 
folkeskoleelever i hele Danmark og skaber kimen 
til at forberede eleverne i de ældste klasser på det 
første møde med arbejdsmarkedet.

HVEM ER VI?

VORES ORD

FOR DET

TA’ IKKE BLOT 

Det giver noget ekstra at  

få folk ind udefra med en speciel 

viden. Underviseren var ung, 

talte til de unge i deres sprog og 

havde egne erfaringer. Mange af 

eleverne har et job og fik rigtig 

god brugbar viden.

 

Malene Mørkeberg

Lærer, Vestskolen i Haslev, 

afdeling Nordskov

Underviseren var 

kompetent, gik i dialog 

med eleverne og gjorde stoffet 

interessant. Jeg underviser en 

specialklasse, og der blev taget 

rigtig godt højde for elevernes 

særlige behov ved at lytte og 

inddrage dem undervejs.

Mohammad El-Khatib.  

Lærer, Vemmelev Skole

Eleverne lærte på en 

anderledes måde, hvordan 

arbejdsmarkedet fungerer, og 

hvad det betyder for dem. Jeg 

ved, flere elever allerede har 

brugt deres nye viden i forhold 

til kontrakt og andre ting på 

deres fritidsjob.

Tina Thisgaard.  

Lærer, Dybbøl-Skolen
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1980 
Jobpatruljen 

etableres.

2015-2017 

Opstart af 

pilotprojekt 

Jobpatruljen på 

skolebesøg skal oplyse 

8.-10. klasser om deres 

rettigheder.

2017 
Fagbevægelsens 

Skoletjeneste går 

i luften
D. 22. november 2017 

afholder vi vores første 

skolebesøg. 

2019 
Fagbevægelsens 

Skoletjeneste vokser

I første halvdel af 

2019 har vi afholdt 75 

skolebesøg.

1980-2015  
Jobpatruljen kører  Jobpatruljens årlige rapporter viser, at unges rettigheder ikke bliver overholdt. De unge mangler tydeligvis oplysning om deres rettigheder i fritidsjob.

2017  
Samarbejds- 
partnerne 
Samarbejde indgås med: FH, HK, 3F, Dansk Metal, Serviceforbundet og Dansk El-forbund.

2018  
Fagbevægelsens Skoletjeneste er i gang

Vi har afholdt 134 skolebesøg og oplyst mere end 3.800 elever om deres rettigheder.

Juli. Der er nu 
35 undervisere i 
underviserkorpset. 

TIDSREJSE


