ÅBEN VIRKSOMHED PÅ SYDFYN
Lørdag den 11. november 2017 kl. 9.00-14.00
Kære Virksomhed

TILMELDINGSFRIST
21. APRIL

Kunne du tænke dig at være med til at præge de unge i deres valg af uddannelse?
I år er det 3. gang sydfynske virksomheder åbner deres døre og byder unge fra 8. til 10. klasse med
forældre indenfor til en snak om uddannelsesmulighederne i deres branche. Sidste år havde 52
virksomheder besøg af i alt 207 unge – fordelt på tre besøgsrunder.
Også i år har vi valgt at lægge arrangementet på en lørdag, da dét er det bedste tidspunkt for
familierne at tage på virksomhedsbesøg. Det giver også de fleste virksomheder ro til at koncentrere sig
om de unge uden at blive forstyrret udefra.
Åben virksomhed afholdes i år lørdag d. 11. november 2017 kl. 9.00 til 14.00
De besøgende kan selv vælge, hvilke tidspunkter de ønsker at besøge hvilke virksomheder.
Da virksomheder fra både Svendborg, Langeland og Ærø deltager i arrangementet i år og
transporttiden kan være en udfordring, vil besøgsrunderne ligge som følger:
1. besøg kl. 9.00, 2. besøg kl. 11.00 og 3. besøg kl. 13.00.
Et besøg forventes at vare 1-1½ time.
Som virksomhed bestemmer I selv, hvilke tidspunkter I ønsker besøg.
Et katalog over deltagende virksomheder vil blive udarbejdet og gjort tilgængeligt på nettet.
Tilmeldingen til besøgsrunderne foregår elektronisk. Det samme gør indsamling af data om
virksomhederne.
Et af de vigtigste elementer i Åben virksomhed er, at virksomhederne gør sig interessante og
spændende i de unges øjne. Ikke kun fagligt men også socialt. Det er derfor værd at overveje,
hvordan I kan ”sælge” jeres virksomhed som arbejdsplads ud fra en tilgang, de unge kan relatere til. I
er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for sparring på det punkt.
Få mere info om Åben virksomhed på www.svendborg.dk/aav
Dét siger deltagende virksomheder:
”Åben virksomhed er et godt arrangement. En form for synlighed og positiv formidling i forhold til, hvad der sker på en
tegnestue. Forældrene bliver overraskede og begejstrede for alsidigheden på sådan en arbejdsplads som vores.”
Kim Funk, partner, C. W. Arkitekter
”Efter præsentation og rundtur fik de unge mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderne.
De besøgende var meget positive – især forældrene. For os var det rart at vise, hvordan virkeligheden ser ud. Uptime-IT er i
udvikling og har fremadrettet brug for gode kompetencer. Og ved disse besøg kunne vi vise de unge, hvilke retninger de kan
tage her i virksomheden.”
Melanie Birch, grafisk webdesigner, Uptime-IT

Selve tilmelding til arrangementet Åben virksomhed foretages elektronisk på
www.svendborg.dk/aaben-virksomhed-virksomhedstilmelding
Har du spørgsmål, så kontakt UU Sydfyn Anne Mette Løvenholt Hansen tlf. 30174522 eller mail
anne.mette.hansen@svendborg.dk

Venlig hilsen
Mette Kristensen

Hans Ulrik de Schaffalitzky de Muckadell

Formand f. Udvalget for Børn og Unge

Svendborg Rotary Klub

FAKTA
Åben virksomhed er startet som et samarbejde mellem Svendborg Kommune og virksomheder i
kommunen, der skal være med til at hjælpe unge til valg af karriere og dermed uddannelse. Det blev
afholdt for første gang i november 2015.
I 2017 deltager ligeledes Langeland og Ærø kommuner.
IDÉ
Ideen er, at de unge og deres forældre, ved at komme ud på virksomhederne, får indblik i, hvilke fag
der er repræsenteret. De kan også få en fornemmelse af, hvad det kræver at være på en arbejdsplads,
snuser til forskellige fag og de krav, der stilles. De kan stille spørgsmål til medarbejdere og få indblik i
verdener, der kan være fremmede for dem.
HVEM DELTAGER
I 2017 vil alle elever i 8.-10. klasse i Svendborg, Langeland og Ærø kommuner (kommune-, privat- og
friskoler) blive inviteret.
Det vil sige omkring 1900 elever plus deres forældre!
HVORNÅR
Lørdag den 11. november 2017 kl. 09.00 – 14.00
TILMELDINGSFRIST FOR VIRKSOMHEDSTILMELDING
Fredag den 21. april 2017
HVORDAN
Læs mere og tilmeld jeres virksomhed på Svendborg Kommunes hjemmeside her:
www.svendborg.dk/aav
Ud fra jeres oplysninger vil UU Sydfyn og Svendborg Kommune udarbejde et virksomhedskatalog, som
via skolerne formidles til eleverne i 8.-10. klasse.
Ud fra dette katalog kan elever og forældre blive inspireret til valg af virksomhedsbesøg den 11.
november.
UU Sydfyn og Svendborg Kommune vil være ansvarlig for tilmeldingsproceduren for eleverne.
SPØRGSMÅL
Kontakt UU Sydfyn tlf. 23314675 / mail uusydfyn@svendborg.dk

