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JobSnuser 

 
Til virksomhederne 
 
Hvad er JobSnuseren 
JobSnuseren er en introduktion til erhvervslivet rettet mod elever i folkeskolens 6. - 7. klasse i Aarhus 
Kommune med det formål at kvalificere elevernes kommende uddannelses- og erhvervsvalg. 
 
JobSnuserens mål er, at eleverne får øjnene op for mangfoldigheden i udbuddet af uddannelser og 
efterfølgende job på arbejdsmarkedet. 
 
JobSnuseren medvirker til, at eleverne opdager sammenhæng mellem uddannelse, arbejde og levevilkår. 
 
Via JobSnuseren tilegner eleverne sig viden om forskellige typer job, krav til uddannelse og vilkår på 
arbejdsmarkedet. 
 

Hvad gør virksomheden 
Virksomheden modtager den samme klasse på to besøg.  
 
Ved det første besøg får eleverne en rundvisning og præsentation af virksomheden. Eleverne registrerer, 
”snuser” og hører om de forskellige jobfunktioner, der er repræsenteret i virksomheden.  
Første besøg varer to – tre timer. 
 
Ved det andet besøg er eleverne delt op i mindre grupper og interviewer medarbejdere med forskellige 
jobfunktioner i virksomheden.  
Andet besøg varer to – fire timer. 
 
Virksomheden udpeger en kontaktperson, som klasselæreren kan aftale indhold og rammer for besøgene 
med. 
 
Kontaktpersonen sørger for at kolleger og relevante personer på virksomheden er informeret og indforstået 
med at deltage i JobSnuserprojektet. 
Kontaktpersonen tilrettelægger de to besøg på virksomheden og sikrer, at der er en medarbejder til rådighed 
til hver elevgruppe til interviews.                  
 

Hvad sker der mere i JobSnuseren 
Klassen efterbehandler besøg, oplevelser og interviews. Næste led i JobSnuseren er et dagsbesøg på en 
erhvervsskole, som har nogle af de faglige uddannelser, der er repræsenteret i virksomheden. Til afslutning 
på JobSnuseren bearbejder eleverne de samlede erfaringer og den opsamlede viden fra besøgene. Det kan 
ske i form af en rapport, en avis eller et multimedieprodukt, som sendes til virksomheden som tak for 
samarbejdet. 
 

 
Hvad får virksomheden ud af JobSnuseren 
Erfaringen med JobSnuseren er, at det er utroligt spændende og givende - ikke kun for eleverne - men også 
for de medvirkende virksomheder og medarbejdere. 
Gennem JobSnuseren får virksomhederne lejlighed til at møde deres måske kommende elever, lærlinge og 
medarbejdere. 
 

Yderligere oplysninger 
Indsæt her jeres navn, telefon og mailadresse 
 


