Fritidsjob - hvordan?

Beskrivelse
Hvad er et fritidsjob - og hvordan får jeg fat i et?
Måske er dine elever allerede begyndt at få småjobs. Måske går de rundt og drømmer om et fritidsjob, men de
ved ikke helt, hvordan de skal få fat i et fritidsjob. Hvad enten de har et job eller ikke, så er det en god ide at få
en fritidsjobkonsulent ud på jeres skole. De vil lære eleverne om arbejdsregler, jobpatruljen og timen slutter med
at eleverne går igang med at skrive en jobansøgning.
Undervisningen tager udgangspunkt i dansk og samfundsfag.
Forløbet kan kombineres med et virksomhedsbesøg, hvor eleverne besøger en virksomhed, som har
fritidsjobbere ansat. Er I interesseret i virksomhedsbesøg? Så skriv til Julie Skals, Erhvervsplaymaker på julsk
[at] esbjergkommune [dot] dk.
Se ledige fritidsjob i Esbjerg - klik her
Aktiviteter
Velkomst
Hvad er et fritidsjob?
Jobpatruljen
Hvordan søger man et fritidsjob?
Skriv en ansøgning - intro Jobhaj & Canva
Praktisk info: Alle elever skal have adgang til en computer + det forventes, at der er en lærer tilstede.
Forberedelse
Se filmen om fritidsjob 2 min - klik her
Podcast om fritidsjob til forældre eller lærer - klik her
Beskrivelse af podcast: Færre og færre børn og unge har et fritidsarbejde i dag end for cirka 10 år siden. Kigger
man på børn i alderen 13 til 17 år, så har 25.000 færre børn og unge et fritidsjob i forhold til i 2008, viser tal fra
beskæftigelsesministeriet. Camilla Due vil i dag høre lytternes erfaringer med fritidsjob. Hvad har det givet dem i
deres eget liv? Og hvis man skal prioritere, er det så vigtigst at børn og unge får noget på CV'et, eller at de får

gode karakterer?

Mål
Handleplan for uddannelse & job, Esbjerg Kommune 2020
Eleverne kan bruge forskellige informationskilder til at finde viden om job.
Eleverne kan give eksempler på jobs tilknytning til uddannelse, brancheområder og erhvervsområder.

Dansk, Fremstilling
Fælles mål, efter 9. klasse:
Præsentation og evaluering: Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Kontakt projektleder Pernille Madsen og aftal en dato for besøget.

Tilmelding
Pernille Madsen
pem3@esbjergkommune.dk
Tlf.nr. 29 60 08 25

Praktisk information
Udbyder
Erhvervsplaymaker

Forløbstype
Forløb med formidler
Besøg på skole/dagtilbud
Målgruppe
7. - 10. klasse
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
2 lektioner
Kan kombineres med virksomhedsbesøg.
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Trivsel og fællesskab
Fag
Uddannelse og job
Dansk

Kontakt udbyder
Erhvervsplaymaker
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg

