Samarbejde med
virksomheder

Innovationsdidaktikken i IBO betyder, at det er eleverne, som både skal vælge og
tage kontakten til virksomheden. Det er der en lang række fordele ved:
1. Det er både lærerigt og grænseoverskridende for eleverne at kontakte 			
en virksomhed.
2. Det er en fantastisk oplevelse for eleverne at få lavet en aftale og
indlede et samarbejde med en virksomhed.
3. Erfaringen er, at mange unge ikke kender ret meget til arbejdsmarkedet, 			
så derfor er denne fase i projektet meget vigtig og lærerig.

Virksomhedskontakter, hvordan hjælper man eleverne
Der er en række gode erfaringer med at oprette en ”virksomhedsbank” forud for
IBO-projektet. Selve kontakten er elevernes ansvar, og i de tilfælde, hvor elever har
brug for hjælp, kan du træde til.
Det kan være at:
1. Du beder forældre om at stille deres arbejdsplads til rådighed.
Det gør nogen allerede første skoledag (Forældrenetværkskort)
2. Du beder eleverne om at udfylde Netværkskort med 3 personer de 				
kender, som har arbejde på en virksomhed, organisation eller andet.
3. Du kontakter lokalt erhvervsråd – de har ofte lister med virksomhedskontakter
4. Du kontakter erhvervsskolerne – deres skolepraktikordninger gør,
at de har et godt samarbejde med lokale virksomheder.

Derudover kan du støtte op om elevernes proces ved at:
1. Gennemgå ”Forventningsbrevet” med eleverne forud for første kontakt, 			
så eleverne kan forklare, hvad projektet går ud på.
(Forventningsbrevet sendes ud før elevernes besøg)
2. Udarbejde en invitation til fremlæggelsesdagen, som eleverne har med 			
på første besøg (kræver at man har planlagt fremlæggelsesdagen med 			
tidspunkter for den enkelte gruppe).
3. Hjælpe med at udarbejde en interviewguide til besøget.
4. Gennemgå arbejdsarket ”Problemspotting” – og hjælp eleverne til at stille 			
kritiske spørgsmål og være nysgerrige. Det bedste er, hvis elever selv			
spotter en problemstilling frem for at ”få den serveret” af virksomheden. Det		
fremmer elevernes motivation og glæde over ”at have været opmærksomme”.
5. Gennemgå arbejdsarket ”IBO Tjekliste” med eleverne – det er en god
huskeliste til virksomhedssamarbejdet.

