Indsatsområderne i skolevirksomhedssamarbejdet
INVITATION TIL
TEMAMØDE

Praktisk information

Tid og sted
30. april 2019 Kl. 8.15-9.45
XL-Byg, Sorø trælasthandel
Industrivej 6, 4180 Sorø

Tilmelding
Skal ske til erhvervsservice@soroe.dk
senest den 22. april med angivelse af
navn og virksomhed
Yderligere spørgsmål
Erhvervschef Laila Bregner Carlsen
Tlf.: 20 26 50 81 eller lbc@soroe.dk

Kom og hør om skoleskole-virksomhedssamarbejdet i Sorø og vær med til at bestemme
indsatsområderne for 20192019-2020, når Sorø Erhverv og skoleområdet tirsdag den 30.
april inviterer til temamøde med fokus skoleskole-virksomhedssamarbejdet.
I Sorø har vi gennem lang tid arbejdet for at sikre et godt samarbejde mellem det
lokale erhvervsliv og skolerne. Og det vil vi meget gerne fortsætte. Sammen skal
vi sørge for, at eleverne på vej ud af Folkeskolen ved, hvilke muligheder de har,
ligesom vi skal kunne støtte dem i at træffe det rigtige valg for dem. Det kræver
en fokuseret indsats, som vi gerne vil have jeres input til.
Temamødet understøtter den fortsatte udvikling af skolevirksomhedssamarbejdet i Sorø Kommune. Vi håber derfor at mange har lyst og
mulighed for at deltage i dialogen.
PROGRAM FOR MORGE
MORGENEN
•
•

Præsentation af Værtsvirksomhed XLXL-Byg Sorø Trælasthandel
Kort opsamling af idéer, aktiviteter og indsatsområder
v/næstformand i Erhvervsudviklingsrådsmødet, Malene Frandsen og Børne og
Familiechef Henrik Madsen

•

Præsentation af regler omkring praktik

•

Dialog:
Dialog: Valg af indsatsområder for skole
skoleole-virksomhedssamarbejdet

v/leder af Ungdomsuddannelserne i Sorø, Helle Jacobsen
(Se nedenstående punkter) v/Børne- og familiechef Henrik Madsen

Udvalgte indsatsområder
indsatsområder fra forgående møder:
møder:







Praktik: Styrket praktik, flere møder ikke op som aftalt, ”flerdags praktik”,
erhvervspraktik for nogle unge, og viden om praktikregler
Virksomhedsportalen: Skal være bedre og mere intuitiv
Samarbejde med lærlingenetværket og virksomhedsbesøg på skoler
Lærere som bedre vejledere af erhvervsuddannelserne
Udvikling af forældresamarbejdet og personalemøder/forældremøder
Input til 2-3 anderledes aktiviteter med potentiale for mediedækning.

Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen
Sorø Erhverv
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