
Invester én dag på kurset, 

“EUD-Praktikvejledning for den daglige oplærer” 

og få redskaber, du kan bruge til at fremme  
trivsel og fastholdelse af lærlinge og give dem  
et endnu bedre praktikforløb

BLIV KLOGERE PÅ 
ROLLEN SOM OPLÆRER 
FOR VIRKSOMHEDENS LÆRLINGE



Beskrivelse
Lærlinge er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber,  
der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med lærlingen samt 
kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring.  
Det er også vigtigt at sikre faglig progression i lærlingens uddannelsestid 
og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. 

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, du som daglig 
oplæringsansvarlig/svend kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse 
af lærlingen i uddannelsesforløbet til glæde for lærlingen og arbejds-
giveren.

Se præsentationsvideo her: 
www.youtube.com/watch?v=93brZVr8-ag&featu-re=youtu.be



Mål
Efter endt kursus har du viden om og kan:

• Planlægge modtagelse af lærlingen, så denne føler sig velkommen  
og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak og team)

• Introducere arbejdsopgaver, så lærlingen får en forståelse af uddan-
nelsen i relation til virksomhed, fag og branche

• Integrere lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
• Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile  

og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der  
bidrager til, at lærlingen bliver medspiller i virksomheden

• Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter lærlingens ansvar  
for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder lærlingen i  
uddannelsen

• Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression  
i lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelses-
forløbet.



Praktisk oplysninger
AMU kursusnr.: 49234

Datoer:  27. april 2023 - kviknr. 5374014923423001 
 9. november 2023 - kviknr. 5374014923423050

Sted:  EUC Syd, Stegholt 35, 6200 Aabenraa

Varighed:  1 dag 
Tidspunkt: kl. 08:10-15:34
Målgruppe: Kurset henvender sig til oplæringsansvarlige/ svende,  
 der varetager den daglige oplæring af lærlinge
Tilmelding: Tilmelding på www.voksenuddannelse.dk
Tilmeldingsfrist: Senest 24. april 2023 
 Senest 6. november 2023
Pris: Deltagerprisen for faglærte kr. 128,- (2022-pris) 
 For kursister med videregående uddannelse  
 kr. 820,- (2022-pris) 
Kontakt: Maja Ågård Jørgensen 
 Tlf.: 7412 4102, E-mail: maaj@eucsyd.dk
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