
Praktikvejledning  
af eud-elever/lærlinge

A M U  4 5 9 17  -  H A N D E L  O G  D E TA I L

Vær med. Verden er til at forandre – zbc.dk



Er du i gang med eller skal til at oplære nye detail- 
elever, så kan denne kursusdag give dig værktøjer 
til, hvordan du får succes med dette. 
Kurset vil have fokus på at inspirere dig til at 
kunne udfordre din detailelev med sigte på at 
understøtte samspillet mellem eleven og praktik-
virksomheden.

Hvad indeholder kurset
 • Viden og værktøjer om elevernes forskellighed, 

f.eks. deres motivationsprofil, tilgang til tekno-
logi, sprog, syn på job/fritid

 • Oplæringsmetoder og kommunikation til at 
oplære andre

 • Øvelser i at kunne kommunikere hensigtsmæs-
sigt med detaileleven igennem anvendelse af 
proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning 
og kropssprog.

Hvad er dit udbytte?
 • Indsigt og viden om, hvordan du bedst lærer fra 

dig

 • Værktøjer til, hvordan du opretholder motivatio-
nen hos den, der skal lære

 • Viden om forskellige læringsstile 

 • Kommunikative værktøjer, som du kan tage i 
brug med det samme.

Hvem deltager?
Kurset henvender sig til elev/oplæringsansvarlige i 
virksomheder, der uddanner elever/lærlinge.

Økonomi
For deltagere i AMU-målgruppen kan der søges 
både VEU-godtgørelse og kørselsgodtgørelse. Det 
gøres nemt i forbindelse med tilmelding på efter-
uddannelse.dk. Læs mere om gældende regler på 
veug.dk.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til fx til-
melding, er du velkommen til at kontakte Helle Jul 
Kristiansen på hk@zbc.dk / tlf. 4171 0925

ZBC 
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

Tilmelding
Du skal tilmelde dig på  
efteruddannelse.dk
Brug nedenstående kviknummer.

Kviknummer: 280941796996 
Tilmeldingsfrist: 11.09.2020

Kommende hold
23.09.2020 
Kl. 08.30-15.54 
Bredahlsgade 1B
4200 Slagelse

Pris 
Prisen er 188,- kr.  
For deltagere med en videregående 
uddannelse er prisen 807,- kr. 
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