
MORS DAG
i industrien

Mors dag i industrien
Fyraftensmøde om job og uddannelsesmuligheder i industri og håndværksfag

Hedenstederne er 31 stærke lokalsamfund, hvor du får ideelle rammer for det gode og nære liv:  
Lokale virksomheder, skoler, foreningsliv, tryghed og handlekraft. Hedenstederne er “for alle der vil”.

16:30 Velkomst ved Ole Vind,
Udvalgsformand for Læring

A) Uddannelsesvejledning: 
Forfølg dit barns interesser og få kendskab 
til uddannelsesmuligheder. Præsentation 
af værktøjer, der hjælper jer frem i uddan-
nelsesjunglen. Desuden vil I få præsenteret 
vejledningsaktiviteter i løbet af 8. og 9. 
klasse. Oplæg ved vejledere fra  
UU-Hedensted. 

B) Jobmuligheder frem imod 2025: 
Der findes mange myter om arbejds-
markedet. Ét er at tage en uddannelse, 
noget andet er virkeligheden med job- og 
karrieremuligheder efter endt uddannelse. 
Paneldebat med mulighed for spørgsmål 
ved Direktøren og en lærling fra virksom-
heden samt Erhvervschefen fra Hedensted 
Kommune. 

C) Rundvisning på virksomheden: 
Her skal vi rundt på virksomheden og 
se, hvordan egenproduktion foregår i  
virksomheder. 

Fælles for alle virksomhederne er, at de 
beskæftiger mange forskellige fagligheder.

18:00 Mad
Under maden er der mulighed for at tale 
med virksomhedsledere, uddannelses-
vejledere og erhvervschefen.

ProgramDit barn står på tærsklen til at starte rejsen imod valg af uddannelse. 
Jeres rolle som forældre betyder rigtig meget når jeres børn skal klædes 
på til at finde vej gennem uddannelsessystem et. 

Derfor er det afgørende, at I har viden om de gunstige job og karriere muligheder, 
der findes i industri og håndværksfagene. Så vil du hjælpe dit barn med at få 
kendskab til teknologi, metal, maskin- og byggerierhverv – og samtidig få klaret 
aftensmaden, så tilmeld jer et af arrangementerne.

Du og dit barn inviteres til informationsmøde om dit barns job- og uddannelses-
muligheder. I kan frit vælge den dato og virksomhed, der passer jer bedst. Vi har 
sigte på den virkelighed, som virksomheder og samfund vil opleve de næste 10 
år. Møderne vil foregå på nogle af vore stærke lokale virksomheder. 

Programmet er bygget op omkring 3 workshops.

Af hensyn til forplejningen er der 
tilmelding senest d. 1. marts via hedensted.nemtilmeld.dk/124

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelses-
vejledning Hedensted, Hedensted Erhverv og virksomhederne Jual A/S, K.S.M. 
Kragelund og Linddana A/S.

For børn og forældre på 

7. og 8. årgang
i Hedensted Kommune
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MARTS

UU-Hedensted

12. marts: 16.30-18.30: JUAL A/S 

Industrivej 14, 7130 Juelsminde 

13. marts: 16.30-18.30: K.S.M. Krage-

lund, Bøgballevej 19, 8723 Løsning

14. marts: 16.30-18.30: Linddana A/S

Ølholm Bygade 70, 7160 Tørring
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