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Forberedelsesark til den unge før samtalen

Kære ….

Inden vi mødes næste gang skal du som forberedelse til vores møde gå ind 
på Skillsuniverset.dk. Skillsuniverset en hjemmeside hvor du finder 
inspirationen og viden om uddannelser og jobmuligheder. På hjemmesiden 
møder du andre unge, som fortæller om deres tanker om uddannelsesvalg 
og hvad der har haft betydning for deres valg af uddannelse. At lytte til 
andre unge som har været i samme situation som en selv kan nogle gange 
kan give ny perspektiver på eget liv og uddannelsesvalg.  

Find hjemmesiden Skillsuniverset her. Sørg for at komme ind i 3-4 rum, så du 
får lyttet til flere rollemodellers historier. Jo flere rollemodeller du hører jo 
mere inspiration og viden har du mulighed for at få. 
Inde på universet skal du også finde 2-3 rollemodeller og uddannelser som 
du synes er mest interessante og som du bedst kan forestille dig selv i. Husk 
at notere navn og uddannelse på rollemodellen.
 
Vær opmærksom på følgende når du ser de forskellige videoer. Noter i 
arket på næste side.

• Hvad hedder rollemodellen? 
• Hvilken uddannelse har rollemodellen valgt?
• Hvor har rollemodellen fået interessen for faget fra?
• Hvad er det fedeste ved rollemodellens job?
• Hvilke muligheder har rollemodellen efter sin uddannelse?
• Hvad skal man være god til i jobbet? 
• Hvilke kompetencer bruger rollemodellen i sit job?

Når du er valgt 3-4 rollemodeller og lavet nogle noter skal du huske at 
medbringe dine noter i arket til vores næste samtale. VI skal også bruge din 
resultatside. Den finder du via ikonet nederst i højre side i Skillsuniverset. På 
resultatsiden kan du altid se din skillsprofil og dit skillsmatch som viser de 
uddannelser og skoler, som er foreslået til dig, ud fra ”dit bedste match.”  
Download, print eller tag et billede af resultatsiden og tag det med til 
samtalen. Vi skal nemlig bruge den til at tale om hvad der kan være en vej 
for dig.
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