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I dette katalog har vi samlet de læringsaktiviteter, som ungdomsuddannelserne 
udbyder til folkeskolen.

Vejles kommunale 10.klasse/UCV er med i  kataloget, selvom det ikke 
er en ungdomsuddannelse. 
De er med, fordi hele deres måde at arbejde med eleverne på, handler om at
skabe forskellige læringsaktiviteter, der forbereder den unge i overgangen til en
ungdomsuddannelse.

Formålet med dette katalog er at skabe et fælles overblik over de muligheder, 
der er i Vejle Kommune efter 9. klasse, hvorfor kataloget senere indledes med en
tegning, der visualiserer mulighederne

Tema 3 i strategien for den gode overgang består af anbefalinger til tværfaglige
samarbejder og undervisning, der bidrager til den gode overgang for alle elever. 

Anbefalingerne er:

samarbejder. der bidrager til at gøre folkeskoleelevernes overgang lettere, fordi eleverne får et 
bredere kendskab til undervisnings- og arbejdsformer og studiemiljøet på en ungdomsuddannelse

at et øget kendskab til ungdomsuddannelserne minimerer praksischok

at samarbejder bidrager til at lærerne i folkeskolen får større viden om uddannelsesmulighederne 
og bredden i uddannelserne.  -En vigtig forudsætning for det vejlednings- arbejde, som lærerne skal
bidrage med

at lærerne på ungdomsuddannelserne øger deres viden og forudsætninger om de elever, 
de modtager fra folkeskolen

at eleverne lærer at omsætte teori til praksis med et anvendelsesorienteret og virkelighedsnært 
emne, som samtidig træner deres personlige og sociale kompetencer ind i en 
almen dannelsestænkning.

at nogle af læringsaktiviteterne er konceptualiseret - andre tilpasses den enkelte skole, så
forløbet hænger sammen med den praksis, der er på henholdsvis skole og ungdomsuddannelse.

Kontakt Charlotte Agerby Schultz fra Uddannelse & Læring for nærmere
Mail: chasc@vejle.dk / telefon: 2384 5224 
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UngdomsCenter Vejle
 

 
UngdomsCenter Vejle er Vejles 10. klassecenter med ca. 200 elever. 

Vi ligger lige midt i det vejlensiske uddannelsesmiljø, og bruger vores placering og gode
samarbejde med Vejles ungdomsuddannelser til at hjælpe med og udfordre elever i
deres uddannelsesvalg. 
Vi arbejder fokuseret med elevens personlige, sociale og faglige udvikling samt afklaring.
Til året i 10.klasse har vi udviklet vores egen læseplan til dette arbejde og alle unge får
tilknyttet en kontaktlærer og UU vejleder.

10. klasse på UCV er dermed den læringsaktivitet og den ”bro”, der skal til for at blive 
helt klar med sit uddannelsesvalg. 

10. klasse på UCV er det naturlige valg for ca 1/6 af Vejles 9. klasses elever. 
Efter året i 10. klasse fordeler eleverne sig ligeligt mellem erhvervsuddannelser og
gymnasiale uddannelser.
For elever der er sikre på at de vil på en erhvervsskole, men er i tvivl om hvilken, er det
muligt at tage EUD10 på UCV.

Læs mere her om 10.klasse: 

http://kortlink.dk/2c2q8
http://kortlink.dk/2c2q8


HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse med en teknologisk og naturvidenskabelig  profil. 
HTX på Vejle Tekniske Gymnasium står for kreativitet og naturvidenskab i kombination med 
almene gymnasiale fag i et trygt og inspirerende miljø. 

Vores fokus er, at eleverne skal have mulighed for at omsætte selv de vildeste ideer til rigtige
produkter ud fra problemstillinger, som bliver stillet af virksomheder i gymnasiets netværk –
eller som eleverne møder i hverdagen.

HTX på VTG er således for elever, som er nysgerrige og har lyst til at undersøge, hvordan 
verden er skruet sammen. Hvad enten man skal udvikle en ny app, brygge sin egen øl eller
designe våddragter, kan man som elev se frem til at blive udfordret på sin viden. 

Som elev på Vejle Tekniske Gymnasium kan man vælge mellem 7 forskellige og spændende
studieretninger:
·       Teknologi A, Design B
·       Fysik A, Matematik A
·       Programmering A, Kommunikation/it A
·       Informatik B, Matematik A
·       Idræt B, Bioteknologi A
·       Design B, Kommunikation/IT A
·       Bioteknologi A, Matematik A

 
 

Vejle Teknisk Gymnasium



Læringsaktiviteter på tværs

AI, teknologiforståelse og engelsk
Mikroorganismers vækst
AI og bæredygtighed

Bæredygtighed på Catwalken
Bioteknologiske løsninger i fremtiden
Kommunikation og digitalt design
AI & piger
 

Vi har øjnene åbne ift talentforløb for elever med særlige talenter i forhold til matematik,
teknologi og naturvidenskab

Kære udskolingslærere

Kunne du tænke dig at give dine elever lidt ekstra luft under vingerne i forhold til at forstå, 
anvende og udvikle fremtidens teknologi og naturvidenskabelige løsninger? 
Hvis svaret er ja, har vi på Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) et koncept, som måske kunne
interessere dig: ”Future Pilots”. 
Dette koncept rummer en vifte af tilbud, der kan supplere den traditionelle
grundskoleundervisning og de traditionelle brobygningsaktiviteter. En bærende tanke er, at
gymnasieelever og lærere fra VTG tilbyder sparring og konkrete aktiviteter inden for nogle 
særlige fokusområder, som du kan bringe i spil i forhold til dine elever. 

Lyder dette spændende for dig, så kontakt os meget gerne.

I skoleåret 2021-2022 har vi eksempelvis følgende tilbud:
 

FOKUS: KUNSTIG INTELLIGENS & KUNSTIGT LIV

FOKUS: PIGER SOM FREMTIDSPILOTER / Future Solutions by Girls 

FOKUS: TALENTFORLØB

 
Kontaktinfo:

 
Henrik Juhl Kristensen
Udviklingsleder og lektor
3033 7110
hjk@vtg.dk

Læs mere om VTG:

 

 

http://www.vtg.dk/


Rødkilde Gymnasium

Rødkilde er et moderne gymnasium med aktive elever, stolte traditioner og nye strømninger.
Det ligger fantastisk flot ved Vejle Fjord, i gåafstand fra byens centrum, banegården og med
busforbindelser direkte til skolen fra hele Vejle by og nærmeste opland f.eks. Hedensted og
Løsning.
Med 750 elever og 80 lærere er der altid noget i gang. Nogen spiller musik, nogle er ude
at sejle, mens andre øver til en fysikkonkurrence. 
Vi kombinerer teori og praksis i alle fag, og har det sjovt samtidig med, at vi stiller krav til dig
for din egen skyld. 
Rødkilde er jo starten på resten af dit liv.

Er du vild med verden? Eller elsker du naturvidenskab?
Hvis du ønsker dig en fremtid på den globale bane, kan Rødkilde være et godt sted at begynde.
Rødkilde har en stærk international profil, som UNESCO-skole, vi tilbyder en international
studieretning, hvor undervisningen foregår på engelsk i udvalgte fag.
Alle vores elever har engelsk, og du kan vælge tysk, fransk og spansk som andet
fremmedsprog. Inden for naturvidenskab er vi på forkant med udviklingen. Vi arbejder bl.a.
med genteknologi i vores eget laboratorium. Vi udforsker de nyeste tiltag inden for
robotteknologi, fremstiller droner og laver øl i eget foodlab. Vi bruger ikke kun øjnene, men
stikker også fingrene ned i materialet. Det sker bl.a. i marinebiologi, hvor vores elever dykker
ned på bunden af Vejle Fjord og andre spændende steder.

Vores studieretninger:
Som elev på Rødkilde Gymnasium kan du vælge spændende studieretninger: 
                                        Læs mere på: www.roedkilde.dk

 



 
Kæreudskolingslærere
 
På Rødkilde har vi en lang række tilbud til elever og lærere i udskolingen.
Vores tilbud er inddelt i 5 kategorier: Talenttilbud, Klassetilbud, Elev til elev, 
tværfaglige projekter & camp; temadage, samt Kreative konsulenter - også kaldet ”book en
Rødkildelærer”.

Talenttilbud: 
Disse tilbud er særligt for elever, der deltager i talentnetværket, og er udviklet i samarbejde
med talentkoordinatorer fra øvrige ungdomsuddannelser og områdets grundskoler.
Der skal laves ét tilbud til 8. klasseelever og ét tilbud til 9. klasseelever. Talenttilbud er for 
særligt udvalgte elever. 
For mere information: kontakt Rødkildes Talentkoordinator:
Janni Ohrt (ja@roedkilde-gym.dk)

Tag din klasse med til Rødkilde: 
Undervisningen finder sted på Rødkilde. Der er tale om enkeltfaglige tilbud, der peger ned i
folkeskolefagenes læreplaner.

Elev til elev – Rødkilde rykker ud: 
Rødkildes elever tilbyder at besøge din skolen og stå for undervisningen i et par timer.
Der vil være tale om et afgrænsede forløb, f. eks. i sprog – med elever fra 2.g sproghold, 
besøg af vores dygtige musikelever eller lignende.
Forløbene afvikles i afgrænsede tidsrum og har en varighed på ca. 2 timer.

Tværfaglige projekter/temadage: 
Skal jeres klasse have en temadag om FN’s 17 verdensmål? Eller kunne det være interessant 
for jeres elever at opleve, hvordan det er at blive undervist på engelsk i historie, matematik, 
kemi og samfundsfag, ligesom eleverne i Rødkildes E-class undervises? 
Skal undervisningen i de naturvidenskabelige fag peppes op med lidt Crime-Science? 
Så tag kontakt til os! Den tværfaglige undervisning/temadagene finder sted på Rødkilde, så I kan
få glæde af vores gode faciliteter.

Kreative konsulenter/Book en Rødkildelærer: 
Har I brug for sparring om opsætning af året skoleforestilling? Rødkildes lærere kan bookes efter
aftale.

Vil du vide mere?
På vores hjemmeside kan du finde flere informationer om tilbuddene.
Du er også velkommen til at ringe til os på 75820488 
eller skrive på adm@roedkilde-gym.dk

 

Læringsaktiviteter på tværs



Campus Vejle

Campus Vejle er en moderne og tidssvarende uddannelsesinstitution med mange forskelligt
rettede uddannelsesaktiviteter, der afspejler behov og krav i et samfund i forandring.
Uddannelse sikre dig et solidt fundament i samfundet. Uddannelse gør dig klogere, udvikler dig
som menneske og giver dig nye kompetencer og udsyn. På Campus Vejle giver vi dig plads til at
drømme om din fremtid med afsæt i den virkelige verden og erhvervslivet. 

Campus Vejle er en af regionens største uddannelsesinstitutioner med ca. 2.500 årselever og
ca. 350 medarbejdere.
Vi arbejder efter mottoet: Din uddannelse din fremtid, hvor alle elever og kursister bliver så
dygtige, som de kan.
Vi udbyder ungdomsuddannelser på henholdsvis Handelsgymnasiet med 6 spændende HHX
studieretninger. Den 2-årige HF og andre fleksible HF forløb. Erhvervsuddannelserne EUX
Business og EUD Business. På VUC tilbydes almen voksenuddannelse og ordblinde-
undervisning. 
Åbent læringscenter er dit fleksible tilbud og læringsmiljø på erhvervsuddannelser med bl.a
IT- Flex kurser. AspIT / AspIN er en del af danske erhvervsskoler og tilbyder it-undervisning til
elever med ASF (autismespektrum-forstyrrelse).

Ønsker du at kombinere din uddannelse med sport, kan du på Sportscollege, hvor der går
omkring 200 elever, dyrke din sport på både elite og motionsplan.

https://campusvejle.dk/hhx/
https://campusvejle.dk/hf/
https://campusvejle.dk/eux-business/
https://campusvejle.dk/eud-business/
https://campusvejle.dk/vuc/
https://campusvejle.dk/aabent-laeringscenter/
https://aspit.dk/
https://www.aspin.dk/
https://campusvejle.dk/sportscollege/


Læringsaktiviteter på tværs

At eleverne bliver i stand til at etablere egen virksomhed
At eleverne træner 21st century skills (samarbejde, problemløsning, kreativitet og kommunikation

eleverne kan idégenere på baggrund af de data, de selv finder
de kan designe en webshop med fokus på brugerne
de kan oprette produkter og markedsføre dem
de kan præsentere deres idéer og argumentere for fordelene ved deres webshop

eleverne kan idégenere på baggrund af de data, de selv finder
de kan designe en webshop med fokus på brugerne
de kan programmere simple funktioner
de kan præsentere deres idéer og argumentere for fordelene ved deres app

I skoleåret 2021-2022 tilbydes følgende på EUD/EUX niveau - erhvervsuddannelserne:
 

BLIV IVÆRKSÆTTER PÅ EN DAG / for 7. eller 8. klasse
Eleverne skal opnå indsigt i, hvor let det er at komme i gang med at starte deres egen online
kursusvirksomhed, hvor de udbyder deres egne interesser / kompetencer til salg.
Første del af forløbet foregår på egen skole, mens 2 del foregår på Campus Vejle.

Mål: 

BYG DEN PERFEKTE WEBSHOP / for 7. eller 8. klasse
Eleverne lærer at lave deres helt egen webshop, som de opbygger i wordpress. 
Eleverne arbejder ud fra designcirklen, som de kender fra FabLab@school.dk.

Mål:

LAV EN APP / for 7. eller 8. klasse
Apps er blevet en naturlig del af hverdagen for alle, med i stedet for bare at være forbruger af apps, 
kan eleverne nu lære at lave deres egne. Inden for tema fastsat i et samarbejde mellem skolen og
Campus Vejle udvikler eleverne deres egen app. 

Mål:

Kontaktinfo:
 

Jacob V. S. Johansen
Pædagogisk leder EUX Business
jvj@campusvejle.dk
Tlf: 72 16 27 79

Klaus Vejlgaard Just
Projektleder på EUD og EUX Business
klju@campusvejle.dk
Tlf: 72 16 27 04

Læs mere om Campus Vejle: www.campusvejle.dk

 

http://www.campusvejle.dk/


Læringsaktiviteter på tværs
I skoleåret 2021-2022 tilbyder handelsgymnasiet på Campus Vejle følgende

 
Politik
Hvordan designer og sælger man politik til vælgerne i Danmark? Denne temadag tager sit
udgangspunkt i spændingsfeltet mellem politik, medier og vælgere, og give eleverne et indblik i,
hvordan moderne partier arbejder.
Eleverne skal kombinere deres kreative evner med teori og derigennem skabe en sammen-
hængende kampagne, der appellerer til den vælgergruppe eleverne selv har identificeret som
værende partiets kernevælgere.

Målgruppe: 8.-9. klasse
Varighed: 6 timer 

Privatøkonomi
Temadagen om privatøkonomi tager udgangspunkt i de unges verden med cases, udfordringer
 og eksempler, som eleverne nemt vil kunne forholde sig til.
 
Formål
At eleverne får et grundlæggende indblik i privatøkonomi og lærer basale praktiske værktøjer 
til at få overblik over privatpersoners økonomiske muligheder herunder evnen til at betale 
regninger til tiden.
 
Indhold
Indledningsvist vil eleverne i interaktiv form blive introduceret til relevante begreber såsom
 budget, disponibel indkomst, udgifter, opsparing, gæld og renter. Eleverne vil herefter i grupper
arbejde med cases og på samme måde som i "Luksusfælden" skulle agere eksperter og hjælpe 
unge med betalingsproblemer. Som afslutning på dagen præsenterer grupperne deres 
caseløsning for hinanden, der munder ud i en konstruktiv feedback eleverne imellem.

Målgruppe: 8. – 9. klasse
Varighed: 6 timer

E-sport
E-sport er i disse år på vej til at blive en professionel sportsgren. Formålet med temadagen
er at give eleverne et indblik i, hvad det vil sige at arbejde professionelt med e-sport. 
På temadagen arbejder vi med spørgsmål som: Hvori består forskellen mellem gaming 
og e-sport? Hvorfor er e-sport en holdsport?
På dagen bliver eleverne klogere på sammenhænge mellem taktik og individuelle 
færdigheder i spillet. Vi vil desuden se på emner som fysisk og mental træning.
Målgruppe: 8. – 9. klasse
Varighed: 6 timer

Kontakt: Jacob Lund; mail: jlu@campusvejle.dk
 



Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense
Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1. januar 2008.
Dermed kom skolen til at blive én af Danmarks største tekniske skole, der hviler på to
solide uddannelsesinstitutioner med hver sin historie.

Odense Tekniske Skole blev stiftet i 1844, og Vejle Tekniske Skole kom til knap ti år
senere, nemlig i 1855. Begge institutioner har altså mere end 150 års erfaring indenfor
uddannelse og kurser.

I dag tæller Syddansk Erhvervsskole ca. 4.200 årselever, over 770 medarbejdere og
mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser samt to tekniske gymnasier i hhv. Vejle
og Odense, hvor vi har moderne gymnasier med de nyeste faciliteter og mulighed for 
at specialisere sig inden for eksempel it, teknologi, design eller naturvidenskab alt efter
interesse.



Læringsaktiviteter på tværs - 6.klasse / 1 dag 

Uge 4: Mandag og tirsdag
Uge 5: Mandag og tirsdag
Uge 6: Mandag

Uge 39: tirsdag (smed)
Uge 40: tirsdag (smed)
Uge 41: mandag (tømrer), tirsdag (smed eller tømrer) og onsdag (tømrer)

Uge 4: onsdag(smed)
Uge 5: tirsdag, (tømrer), onsdag (smed eller tømrer) og torsdag (tømrer)
Uge 6: onsdag (smed)

I skoleåret 2021-2022 tilbydes praksisfaglige forløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve
deres fag i praksis. 

Håndværk & Design + Matematik / Lad kreativiteten boble
I håndværk & design/matematik kommer eleverne til at arbejde dekorativt med farve, form, funktion
og geometri. Eleverne vil prøve enkelte designprocesser knyttet til egen kreative produktfremstilling
inden for fagenes målsætninger. 

Mulighed: Uge 6 i 2022: Tirsdag, onsdag og torsdage (Maler) fra 8.45 - 13.30

Natur & Teknologi / Oplev nye sider af natur og teknologi 
Eleverne kan komme helt tæt på færdigheds- og vidensområderne inden for teknologi og 
ressourcer med undersøgelse, modellering og kommunikation. 
I løbet af en skoledag lærer de fx at forstå tekniske manualer, lave robotprogrammering 
til at løse mindre automationsopgaver og at forholde sig til samfundets udvikling ved 
udbredelse af robotteknologi.

Mulighed: 

Matematik / Tryl med matematiske målinger og sandsynligheder
I faget matematik tryller eleverne med færdigheds- og vidensområderne inden for fx 
geometrisk tegning og måling, algebra og sandsynlighed i mødet med erhvervsuddannelserne.
Forløbene tilbydes i samarbejde med erhvervsuddannelserne til smed, tømrer og 
bygningsmaler.

Mulighed: 

Kontaktinfo til book et forløb - skriv en mail til:
Lotte Esmann Back
Studiesekretær Vejle
lb@sde.dk
Tlf: 76 42 62 05
Læs mere om SDE:

 

https://www.sde.dk/uddannelser/robot-teknologi-og-automatik/smed/
https://www.sde.dk/uddannelser/byggeri-energi-og-konstruktion/trafagenes-byggeuddannelse/
https://www.sde.dk/uddannelser/byggeri-energi-og-konstruktion/bygningsmaler/
http://www.sde.dk/


Læringsaktiviteter på tværs - 7. eller 8.klasse 
Vejledning i øjenhøjde

BrainRaid, InfoRaid og PlayRaid. Det er blot nogle af de udfordringer, 
som eleverne støder på, 
når de går på opdagelse i det virtuelle spilunivers "City of Educatia" 
Den digitale vejledning åbner de unges øjne for de mange forskellige uddannelser og 
udvider deres horisont om vejene mod deres fremtidsdrømme.

En del af den kollektive vejledning
City of Educatia er udviklet specielt til elever midtvejs i 7. klasse og starten af 8. klasse og 
bygger som noget nyt på gamification. De unge spiller sig til viden og får pirret deres 
nysgerrighed og vækket nogle interesser for uddannelser og fremtidsmuligheder.

Praktisk info:
Deltagere: Elever midtvejs i 7. klasse og starten af 8. klasse

Sted: I eget klasseværelse på egen skole
Hvordan: En gamemaster fra en af erhvervsskolerne gennemfører Gameday'en med eleverne
Ipads: 
Gamemasteren medbringer ipads til alle elever

Tidsrum: kl. 9-13.30
Pris: Det er gratis at spille City of Educatia

Kontaktinfo til book et forløb - skriv en mail til:

Julie Schroll Petersen 
Uddannelsesambassadør 
60153301 / 60153301 
jusp@sde.dk

Læs mere om SDE:

 

tel:60153301
tel:60153301
mailto:jusp@sde.dk
http://www.sde.dk/


Social & Sundhedsskolen

Social- og Sundhedsskolen i Vejle udbyder erhvervsuddannelser samt efter- og
videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. I Vejle
kan man uddanne 
sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (EUD og EUX). 

Underviserne på SOSU Vejle har forskellig uddannelsesbaggrund. Ud over sygeplejersker kan
eleverne fx møde folkeskolelærere, fysio- eller ergoterapeuter og socialrådgivere. Mange har
efteruddannelse på diplom eller masterniveau i pædagogik og fælles for dem alle er at de 
bruger deres faglighed i en pædagogisk praksis.

Ud over de obligatoriske intro- og brobygningsforløb er vi åbne for samarbejde med 
folkeskolerne. Vi præsenterer gerne vores felt og uddannelser, og hvis I arbejder med emner 
inden for fx trivsel, fællesskab eller sundhed kan det være relevant at inddrage os eller vores
elever. Der er gode muligheder for at arbejde med lærings- og velfærdsteknologier i
undervisningen, fx simulationsmannequiner, VR-briller eller HoloLens. 

Kontaktinfo:
Hvis der er interesse for et samarbejde eller at høre mere 
om hvem vi er i velkomne til at kontakte:
Charlotte Agerby Schulz, Vejle Kommune. 
Mail: chasc@vejle.dk

 
 



 

FGU Trekanten er for unge mellem 15 og 25 år, der har brug for at blive klar til at tage skridtet 
videre mod en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job. 
På vores skoler er der plads til og mulighed for, at eleverne kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt i
et stærkt ungemiljø. 

Vi har tre forskellige uddannelsesspor:
• Almen grunduddannelse (AGU) er for de unge, der gerne vil arbejde med eller styrkes i almene fag. 
• Produktionsgrunduddannelse (PGU) er for de unge, der lærer bedst gennem praktisk arbejde. 
   Her er undervisningen bygget om omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning.
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er for de unge, der er klar til at komme i praktik i en virksomhed, 
   hvor de lærer gennem joberfaring.

På FGU er der løbende optag. Der er ingen adgangskrav for at komme ind, men for at blive optaget skal
den unge først målgruppevurderes af en vejleder i kommunen. Det er ikke et krav, at man gennemfører
FGU på en bestemt tid, men som udgangspunkt kan man ikke gå på FGU i mere end to år. 

Det er muligt at komme på afsøgningsforløb på FGU. Hvis du er interesseret i at høre mere om
afsøgningsforløb eller vores to skoler i Vejle, er du velkommen til at kontakte Mogens Mark på
mom@fgutrekanten.dk / 2159 7287 eller Hanne Søndergaard på has@fgutrekanten.dk / 5053 7747

FGU Trekanten har to skoler i Vejle Kommune og tre skoler fordelt mellem Fredericia Kommune,
Middelfart Kommune og Billund Kommune.

Forberedende Grunduddannelse

FGU på Boulevarden FGU på Sandagervej


