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Informationsfolder 

 
 

UngHerning 

Valdemarsvej 343, 7400 Herning 

Tlf. 96 28 76 54 

E-mail: ung@herning.dk 

ErhvervsmuligHEDEN er et  heltidsskoletilbud un-

der UngHerning som retter sig mod overbygningen. 

Det er muligt at gå på ErhvervsmuligHEDEN frem til 

dec. 9. klasse. 

Vi er ressourcefokuserede og anerkendende i forhold 

til den enkelte unge, og det er vigtigt for os, at Er-

hvervsmuligHEDEN er et rummeligt fællesskab med 

plads til forskellighed og hvor det er rart at komme i 

skole. 

Vi har fokus på personlig udvikling og livsduelighed hos 

den enkelte elev, og vores målsætning er et fagligt løft 

gennem individuelt tilrettelagt undervisning samt er-

hvervsafklaring gennem praktikforløb.  

Målgruppe 
En potentiel elev på ErhvervsMuligheden  er en 

normalbegavet ung i folkeskolens overbygning. 

Eks. Elever som: 

• Har høj fraværsprocent 

• Har det svært fagligt og har brug for et løft 

• Har brug for at blive afklaret omkring videre 

uddannelse gennem praktik 

• Har brug for tilpasset undervisning og en 

målrettet indsats I matematik, dansk og en-

gelsk. 

• Har brug for en periode med ro grundet 

sorg, angst eller anden form for krise 

Fag 
På ErhvervsMuligheden underviser vi i dansk, ma-

tematik og engelsk, hvor vi tilpasser undervisnin-

gen. Al undervisning foregår på elevens aktuelle 

niveau. 

 

Derudover underviser vi i lifeskills, hvor fokus er 

livsduelighed. Det kan eksempelvis være undervis-

ning i at bruge nemID, i det danske retssystem, 

seksualundervisning,  hvordan man laver budget, 

kropssprog. 

 

Med jævne mellemrum er vi på tur.  Dette kan 

både være kulturelt eller i forbindelse med faglige 

emner. Vi tager på erhvervsbesøg, hvor vi får et 

indblik i forskellige virksomheders hverdag og 

jobmuligheder. 
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Dagligdagen 

Erhvervspraktik 

 

Praktik er en vigtig del af at gå på ErhvervsmuligHEDEN.  

Der ligger to praktikdage i ugen, hvor den ene ligger 

fast, og den anden ligger fordelt på ugen. 

 

I praktikken  får eleven muligheden for at afprøve de 

forskellige erhverv, som har interesse. Dette gælder 

også forskellige grene indenfor det samme erhverv.  

Formålet med dette er at give eleverne et indblik i, hvad 

de forskellige erhverv indebærer og  en succesoplevelse 

i at lykkes i ”den virkelige verden” . 

 

Skolepraktik: 

Hvis erhvervspraktik ikke er en mulighed i første om-

gang, er det muligt at komme i skolepraktik. Skoleprak-

tikken indbefatter en dag i køkkenet om fredagen. og en 

dag om onsdagen. 

Ansøgning: 

https://www.ungherning.dk/skoletilbud/erhversmuligheden  

 

 

 

Forældrekontakt 
 

PRAKTIK 

En dag på ErhvervsmuligHEDEN 

8.30 Morgenmad  

9.00 Læsebånd 

9.30 Pause 

9.45 matematik 

10.30 Pause 

10.45 dansk 

11.30 frokost 

12.15 engelsk 

12.45 Pause 

13.00 Lifeskills/samtaler 

14.00 Alle har fri 

De unge skal som udgangspunkt i skole alle hverdage 

i tidsrummet kl. 8.30 –14.00.  

Vi er dog et fleksibelt tilbud, og der er mulighed for 

at tilpasse undervisningen, så den enkelte unge tilgo-

deses, hvis dette er nødvendigt. 

Eleverne får serveret morgenmad hver dag kl. 8.30, 

Til frokost skal de selv have madpakke med. Vi har 

fokus på sundhed og forventer madpakkerne er der-

efter. 

Personale 
 

Marianne:  Praktikkoordinator, lifeskills,  

  skolepraktik 

 

Jane:   Matematik, engelsk, idræt, lifeskills 

 

Sanne:  Dansk 

 

Bjarne:  Afdelingsleder 

 

Den unge tildeles en kontaktlærer, som I har mu-

lighed for at kontakte pr telefon hver dag i tids-

rummet kl. 8-14.30.  

Der er løbende og tæt samarbejde mellem kon-

taktlærer på ErhvervsmuligHEDEN, klasselærer på 

egen skole, forældre og UU-vejleder. 

Der vil ligge et midtvejsmøde 2 måneder efter 

opstart, hvor det fremadrettede forløb vil blive 

drøftet. 
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