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kameraet i din smartphone

Tre råd til den oplæringsansvarlige

Styrk overgangen fra skole til virksomhed

Det vigtigste på dag 1

Gem andre informationer til de næste 14 dage

Overgangen fra skole til virksomhed er svær for mange unge, og det er 
i overgangen at omkring en tredjedel af al frafald på erhvervsuddannelserne 
sker, så det betyder noget at skabe en god bro og få den unge til at føle sig 
godt tilpas allerede på den første dag.

Den første dag skal forberedes. Dels skal der være styr på alt det formelle som 
fx arbejdstøj, sikkerhedsudtyr og lignende, og at lærlingen bliver oprettet i 
virksomhedens systemer. Fortæl lærlingen, hvem der er chef, oplæringsansvarlig 
og kan du også stille op med en mentor, så har du også varetaget det 
menneskelige og sociale aspekt. Se også tjeklisten på næste side.

Pas på med for mange informationer den første dag, da meget simpelthen går tabt, 
fordi det er umuligt at huske det hele. Informer om det vigtigste på dag 1 og fordel så 
informationerne jævnt hen over de næste 14 dage.
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https://futurefood.nu/podcasts/episode-4-den-forste-arbejdsdag/?si=x3bUR12fRqqNZGUn3cxdSQ
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Tjekliste til den første dag i virksomheden

Læs mere

Find flere tips og tricks om at være den gode læreplads på Workgreen.dk her 

Workgreen.dk er en branding-kampagne og fælles indsats for faglært 
arbejdskraft lavet af GLS-A og 3F.
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Husk det hele til den nye lærling

Er alle medarbejdere informeret om, at der kommer en ny lærling?

Er der sørget for arbejdstøj?

Er der sørget for relevant sikkerhedsudstyr?

Er den nye lærling oprettet i virksomhedens digitale systemer?

Er det besluttet, hvem der er ansvarlig for lærlingens oplæring?

Skal den nye lærling have en mentor?

Hvem tager imod den nye lærling (hvor og hvornår)?

Hvem viser lærlingen rundt på arbejdspladsen?

Hvilken opgave skal den nye lærling i gang med  
(og hvem instruerer lærlingen)?

Er der en plan for de første 14 dage?
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https://www.workgreen.dk/til-arbejdsgivere/lyt-til-eleverne
https://futurefood.nu/podcasts/episode-4-den-forste-arbejdsdag/?si=x3bUR12fRqqNZGUn3cxdSQ

