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Til dig, der er ung og vil i 
gang med en uddannelse



Til dig, der er ung og vil i 
gang med en uddannelse
Er Brobygning til Uddannelse noget for mig?
Er du ung uddannelseshjælpsmodtager, og synes du 
ikke, du er klar til at tage en uddannelse? 

Har du svært ved at finde ud af, hvordan en uddannel-
se kan bringe dig nærmere den fremtid, du ønsker?

Mangler du et netværk af andre unge og af faglige 
personer, der kan hjælpe dig i gang med en uddannel-
se og videre i praktik? Så er brobygning noget for dig.

Hvad indeholder et brobygningsforløb?
Du får en dagligdag på en erhvervsskole sammen 
med andre unge.

Du har et fast skema med undervisning, hvor der tages 
højde for dine behov, styrker og udfordringer. Det 
hjælper dig til at løfte dit faglige niveau, så du bliver 
klar til at komme ind på en uddannelse. 

Det hjælper dig også til at finde ud af, hvilken uddan-
nelse, der er den rigtige for dig.

Brobygning til uddannelse
Individuelt tilrette-
lagt skema

Fokus på dig, dine mål 
og muligheder



Du får hjælp til at finde ud af, hvad forskellige uddan-
nelser og job indebærer, og hvilken vej, der er den 
rigtige for dig.

Gennem undervisningen får du et netværk til andre 
unge og organisationer i Vordingborg.

Du får en uddannelsesmentor, som hjælper dig med 
at vælge en uddannelse, og støtter dig i at blive klar 
til at starte på uddannelsen.

Efter brobygningsforløbet er afsluttet, får du mulig-
hed for en fastholdelsesmentor, der støtter dig i at 
gennemføre erhvervsuddannelsen og få en praktik-
plads.

Hvad får jeg ud af  
Brobygning til Uddannelse?

Efter forløbet vil du føle dig bedre rustet til at klare en 
uddannelse. 

Du vil også have en plan for, hvilken uddannelse du 
vil starte på, og hvad du skal i fremtiden.

Du vil have skabt dig et større netværk af andre unge, 
arbejdspladser og skoler.

På den måde hjælper brobygningsforløbet dig på vej 
mod en fremtid, hvor du får en uddannelse og et job, 
hvor du kan tjene dine egne penge.

Hvad får man ud af 
brobygning?
”Jeg synes, at jeg 
blev taget godt 
imod, og at alle 
lærere/vejledere 
var/er utroligt søde” 
- Natasja, 26 år

”Jeg hadede det til 
at starte med, nu 
elsker jeg det”  
- Mie, 19 år

”Det bedste er 
sammenholdet”  
- Mia, 20 år

”Det, jeg har fået 
ud af det, er forhå-
bentlig en lære-
plads i forbindelse 
med praktik” 
- Daniel, 26 år



Sådan kommer du i gang med brobygning
Hvis du kunne tænkte dig at komme i gang med 
et brobygningsforløb, så kontakt os:

ZBC 
Chr. Richardtsvej 43

4760 Vordingborg
Tlf. 5578 8888

Uddannelses- og  
erhvervsvejleder  
Kathe Jensen 
2519 2876 
katj@zbc.dk

Uddannelses- og  
erhvervsvejleder  
Pernille Skeem Herum
2519 2806
pher@zbc.dk

Uddannelses- og  
erhvervsvejleder
Helene Friborg
4172 1365
hfr@zbc.dk
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