Brug for alle unge

Rollemodeller
Lolland Falster har 10 rollemodeller

Syderligere
pørgsmål vedrørende samarbejde, tilrettelæggelse af besøg samt
materiale og information om rollemodellerne kan indhentes hos:
Konsulent Bjarne Pedersen
bjpe@euclolland.dk
mobil 25 13 55 22
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www.brugforalleunge.dk
Kampagnen ”Brug for alle unge” arbejder for at sikre, at flere unge med
anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse med henblik på at opnå varig
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Projektet støttes økonomisk af Den Europæiske Socialfond.

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Shoresh Ghasemiyani

Handelsøkonom - souschef i Fakta

Blerta Shala

HG - Elev i Kvickly

Adi Redzic

HG - Butiksassistent i Nicolai

Hvem er rollemodellerne?

Hvorfor!

Rollemodellerne er unge med en anden
etnisk baggrund end dansk, som besøger
skoler og uddannelsessteder for at fortælle
om uddannelse.

En rollemodel er en rigtig levende person,
man kan bruge, som et forbillede, én man
kan lære noget af.
Rollemodellen viser med sit eksempel,
hvordan de unge kan prøve at møde
verden og overkomme selv store udfordringer.
Rollemodeller i ”Brug for alle unge” yder
råd og vejledning og fortæller om deres
personlige erfaringer med opvækst, uddannelse, arbejde og den udfordring, det
kan være at finde den rigtige uddannelse.
Rollemodellerne er særligt udvalgte til
at rejse rundt på hele Lolland Falster og i
hele landet og fortælle om deres erfaringer.

Rollermodellerne er alle i gang med eller
har afsluttet en uddannelse inden for de
erhvervsfaglige uddannelser.

Hvad får I?
En kort præsentation af integrationsministeriets ”Brug for alle unge-kampagne”.
Oplæg ved rollemodellerne - typisk medvirker 2-3 rollemodeller ved et arrangement.

Hvordan får du mest ud af
besøget?
Du får mere ud af besøget, hvis du i forvejen har tænkt lidt over, hvad du godt
kunne lide at høre mere om.
Det ville være en god ide inden besøget at
snakke med dine venner eller klassekammerater om bl.a.:
• Hvad skal man vælge uddannelse efter?
• Hvem bestemmer, hvilken uddannelse du
skal tage.
• Hvorfor afbryder mange minoritetsunge
en uddannelse?
• Hvad skal der til, for at flere minoritets-		
unge tager en uddannelse.

Det er gratis at få besøg af rollemodellerne.
Udgifter til transport og honorar til rollemodellerne afholdes af Intergrationsministeriet og EUC Lolland.

Varighed ca. 1,5 timer

Valmir Lutsiu

Minura Abdi Yalahow

SOSU - Social/sundhedshjælper

Økonomi

Dialog og spørgsmål

Nakskov Gymnasium - 3 G ”Sproglig”

Goutham J. Surendran

Nakskov Gymnasium - 3 G ”Matematisk”

Soheila Toza
Ringsted - HF

Victor Koroma

Ford Ødegård - Auto mekaniker

Khaled El-Bayromi
Bo Hus - Elev som Tømrer

Seila Cerimagic

Vestas Blades A/S - Assistent

