
  

 

 

Gæstelærerbesøg 
fra LO 

UNGES ARBEJDE 

ARBEJDSMILJØ 

DEMOKRATI 

DEN DANSKE MODEL  

og meget mere ……. 

Læs mere om, hvad  

LO på Fyn kan �lbyde, for 

at du kan få opfyldt  

målene i læseplanen! 
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Intro til læreren 

z 

Kære underviser 

Du sidder her med LO på Fyns �lbud  om gæstelærerbesøg �l folke-, fri og e�erskolerne på Fyn. 

Vi har forskellige �lbud, og �lbuddene er gra�s for skolen. 

Det er op �l dig som lærer eller jer som lærerteam, at plukke af vores �lbud, som du/I finder rele-

vant/interessant for de elever du/I underviser.  

Det er muligt at gøre brug af flere emner, så det passer ind i klassens læseplan, og vi kommer gerne 

ud �l skolen flere gange. 

Vi foretrækker, at besøge en klasse ad gangen, så der er ca. 25 elever, men er også åbne for, at lave 

fx ”Unges arbejde” for en årgang, enten samlet i aulaen eller klassevis i klasselokalet umiddelbart i 

forlængelse af hinanden. 

Vi forventer, at klassens underviser er �l stede i forbindelse med vores besøg på skolen. 

Du er meget velkommen �l at kontakte LO på Fyn for yderligere oplysninger om de enkelte temaer 

og/eller hvis du har yderligere spørgsmål. 

 

Hvem er LO’s gæstelærere: 

LO på Fyn har et team af gæstelærere, som alle er �lkny2et fagbevægelsen, enten som ansat på et 

fagforeningskontor og ellers med �llidsposter som fx �llidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræ-

sentant på sin arbejdsplads. Alle brænder for det faglige arbejde, og har lyst �l at formidle deres vi-

den ud �l de unge mennesker. 

LO på Fyn,  Fællessekretariat og LO Skolekontakt 
Lumbyvej 11A, 5000 Odense C 

Telefon: 66 14 04 15 
Mail: lofyn@lofyn.dk 
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Billeder 

z 
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Den Danske Model 

z 

LO på Fyn har sammensat et undervisningsforløb, hvor eleverne får kendskab �l grundstenen på det danske 

arbejdsmarked, nemlig Den Danske Model.  

Det danske arbejdsmarked bygger på selvstyre, i modsætning �l andre lande, hvor arbejdsmarkedet er styret 

af lovgivning.  

Den Danske Model betyder, at løn- og arbejdsforhold bliver a"alt direkte mellem arbejdsgiver- og lønmodta-

gerorganisa�oner i form af frivillige overenskomster.  

Ved hjælp af oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner kommer eleverne rundt om emnet og eleverne læ-

rer at skelne imellem hvilke re%gheder, der er a"alt gennem overenskomster og hvilke, der er opnået gen-

nem lovgivning.   

Undervisningen kan veksle mellem PowerPoint præsenta�on, gruppearbejde, korte film, gode snakke og dis-

kussioner om re%gheder og vilkår på arbejdspladser.  

Dagen slu*es af med uddeling af "Guide �l fri�dsjob". 

(Guiden kan bes�lles som et særskilt undervisningsforløb: Unges arbejde) 

  

Anbefales �l elever på 7.-10. klassetrin samt produk�onsskoler. 

Varighed: 2 lek�oner - kan �lpasses. 

 

LÆSEPLAN: Uddannelse og job 4.-6. kl. 7.-9. kl. 

 

Mine mål 

  

    

Mine muligheder 

  

    

Mine valg 

  

    

 

Fra uddannelse �l job 

  

    

Informa�on 

  

    

Uddannelse og jobkendskab 

  

    

 

Arbejdsmarked 

  

    

Arbejdsliv 

  

    

Arbejdsvilkår 

  

    

     Det personlige valg 

Fra uddannelse #l job 

          Arbejdsliv 

+ Faget HISTORIE 
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Unges arbejde 

z 

Ved hjælp af oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner kommer eleverne rundt om emner med betydning for 

deres frem�dige arbejdsliv.  

De*e undervisningsforløb �lre*elægges e"er den enkelte klasses behov og ønsker.  Mulige emner:  

Fri�dsjob — re%gheder og pligter, Hvad er det gode arbejde?, Arbejdsmiljø og sikkerhed, Hvad kan jeg blive?, 

samt Arbejdsmarkedet og fagbevægelsen.   

Anbefales �l elever på 6.—8. klassetrin. 

Varighed:  2-4 lek�oner 

LÆSEPLAN: Uddannelse og job 4.-6. kl. 7.-9. kl. 

 

Mine mål 

  

    

Mine muligheder 

  

    

Mine valg 

  

    

 

Fra uddannelse �l job 

  

    

Informa�on 

  

    

Uddannelse og jobkendskab 

  

    

 

Arbejdsmarked 

  

    

Arbejdsliv 

  

    

Arbejdsvilkår 

  

    

     Det personlige 

Fra uddannelse #l 

          Arbejdsliv 
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Papirflyverfabrikken 

z 

Gennem egen oplevelse kan eleverne �legne sig viden 

om arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesmuligheder, 

fri�dsjob m.m.  

I undervisningsforløbet indgår der elevak�viteter så som 

rollespil, fysiske ak�viteter, samarbejdsøvelser, samt 

konkrete arbejdsopgaver. 

Papirflyverfabrikken er meget populær.     

Eleverne bliver ansat på en papirflyverfabrik, og spillet 

bruges �l, at anskueliggøre arbejdsmarkedsforhold, ar-

bejdsmiljø og samarbejde.    

 

Anbefales �l 4.-6. klassetrin 

Varighed 2-4 lek�oner 

LÆSEPLAN: Uddannelse og job 4.-6. kl. 7.-9. kl. 

 

Mine mål 

  

    

Mine muligheder 

  

    

Mine valg 

  

    

 

Fra uddannelse �l job 

  

    

Informa�on 

  

    

Uddannelse og jobkendskab 

  

    

 

Arbejdsmarked 

  

    

Arbejdsliv 

  

    

Arbejdsvilkår 

  

    

     Det personlige valg 

Fra uddannelse #l job 

          Arbejdsliv 

LO’s gæstelærere kommer også gerne ud �l de mindre klassetrin og taler om arbejde, arbejdsmiljø  

og demokra� m.v. 
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Fokus på  
Erhvervsuddannelser 

z 

LO på Fyn har etableret samar-

bejde med den interak�ve 

Grønne Boks i Odense, og udby-

der i samarbejde med dem �l 

forældremøde 2 gange årligt.  

Her har forældrene mulighed 

for at komme �l Grønne Boks 

for at høre lidt om erhvervsud-

dannelser samt  lidt om, hvad 

de som forældre skal være opmærksomme på, når deres teenager har fri�dsjob. 

Som noget nyt, inviterer Grønne Boks og LO også repræsentanter fra 2 virksomheder, som  vil fortælle om 

hvordan de rekru*erer ungarbejdere u/18 år, og hvilke forventninger de har �l de pågældende ungarbejdere. 

Møderne vil finde sted:  torsdag den 24. maj 2018, kl. 16.30 og torsdag den 25. oktober 2018, kl. 16.30 

Tilmelding �l LOfyn@lofyn.dk   

Du er som lærer meget velkommen �l at formidle denne invita�on ud �l klassens forældre, da forældrene o"e 

har stor indflydelse på, hvilke uddannelse de unge mennesker vælger! 

DER ER OPSVING I BYGGEBRANCHEN OG ANDRE BRANCHER  

Der kommer �l at mangle arbejdskra", hvilket skyldes både 

nybyggeri og renovering, men folk har generelt fået flere pen-

ge mellem hænderne, hvilket giver afsmitning i flere bran-

cher. Derfor skal der gang i erhvervsuddannelserne.  

LO �lbyder nu, at en årgang kan få besøg af en faglig konsu-

lent og en faglært, som vil besøge skolen og fortælle om den 

danske model, uddannelse og arbejdet som faglært inden for 

det konkrete fag.  

Der vil blive sat fokus på de fag, som  man har forventning 

om,  at der kommer �l at mangle arbejdskra" eller mindre 

fagområder. 

Anslået forbrug i klassen: 2 lek�oner  
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Demokrati 

z 

LÆSEPLAN: Uddannelse og job 4.-6. kl. 7.-9. kl. 

 

Mine mål 

  

    

Mine muligheder 

  

    

Mine valg 

  

    

 

Fra uddannelse �l job 

  

    

Informa�on 

  

    

Uddannelse og jobkendskab 

  

    

 

Arbejdsmarked 

  

    

Arbejdsliv 

  

    

Arbejdsvilkår 

  

    

     Det personlige valg 

Fra uddannelse #l job 

          Arbejdsliv 

De*e er en præsenta�on af det repræ-

senta�ve demokra�s opbygning, herun-

der introduk�on �l fagbevægelsen.  

Elevernes inddeles i grupper og deltager 

ak�vt i et diskussionsspil med spørgsmål 

fra kategorierne:  

Arbejde og miljø 

Uddannelse 

Normer og værdier 

Livss�l og sundhed 

Demokra� og samfund 

 

Anbefales �l: 8.-9. klassetrin 

Varighed: 2 lek�oner 

NB!  

Der er yderligere moduler, som kan �lvælges 

e&erfølgende, fx opbygning af elevråd eller 

samarbejdspoli�k. 
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Eksperimentariet 

z 

 

 

LÆSEPLAN: Uddannelse og job 4.-6. kl. 7.-9. kl. 

 

Mine mål 

  

    

Mine muligheder 

  

    

Mine valg 

  

    

 

Fra uddannelse �l job 

  

    

Informa�on 

  

    

Uddannelse og jobkendskab 

  

    

 

Arbejdsmarked 

  

    

Arbejdsliv 

  

    

Arbejdsvilkår 

  

    

     Det personlige valg 

Fra uddannelse #l job 

          Arbejdsliv 

 

 

 

 

 

                        Lø�/ergonomi                       Støj-værksted                       Kemisk værksted                  Psykisk arbejdsmiljø 

 

Formålet med undervisningen er, at gøre eleverne bevidste om, hvordan støj, kemikalier, psykisk arbejdsmiljø og forkerte 

lø&es�llinger m.v. påvirker hverdagen og arbejdslivet.  

Der sæ-es fokus på disse 4 temaer via forskellige værksteder, med udgangspunkt i forhold, som eleverne kan sæ-e sig ind i. 

Lø&/ergonomi omhandler bla. forhold vedr. almindelige lø& og flytning af forskellige byrder, le-e, tunge og mere eller min-

dre håndterbare, og forhold vedrørende rækkeafstand og arbejdshøjde ved en ”siddende arbejdsplads”. 

Støj omhandler bla. målinger af forskellige støjkilders støjniveauer og forhold vedrørende støjs, såvel organiske som psyki-

ske, skadevirkninger. 

Kemisk værksted omhandler bl.a. nogle forskellige kemiske stoffers virkninger på mennesker og erstatning af farlige stoffer 

med ikke-farlige stoffer. 

Psykisk værksted omhandler almene forhold som, hvordan vi omgås hinanden, og hvordan stærke psykiske oplevelser kan 

påvirke os i selve situa�onen som senere hen.  

Varighed: 3-4 lek�oner 

Anbefales #l 7., 8. og evt. 6. klasse  
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Besøg en fagforening  
eller en virksomhed 

z 

HVAD ER EN FAGFORENING OG HVAD LAVER DE DER? 

Har I lyst �l at komme uden for skolen, er der mulighed for, at I kan besøge en fagforening og komme i dybden 

med, hvad de laver, og hvordan fagforeningen er opbygget.  

Besøget kan kombineres med andre emner, så som fri�dsjob, orientering om arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og 

sikkerhed.  

Målre,et 7.-10. klassetrin 

2-3 lek/oner 

 

 

LO har en bred vi"e af �llidsrepræsentanter og har dermed også mulighed for, at arrangere et virksomhedsbe-

søg for din klasse. Vi kombinerer gerne et gæstelærerbesøg med et virksomhedsbesøg. 

Målre,et 7.-10. klassetrin 

 

UANSET HVOR DU MØDER LO-FAGBEVÆGELSEN, SÅ ER DU — SOM LÆRER 

VELKOMMEN TIL AT SPØRGE IND TIL SKOLEKONTAKT OG VORES AKTIVITETER 

TIL SKOLERNE. 
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Forældremøder m.m. 

z 

LO på Fyn deltager gerne i forældremøder, fx med udgangspunkt i folderen ”Har dit barn lov?” 

Mange forældre ved ikke, hvad deres barn arbejder med og ikke mindst hvad de må arbejde med! 

Derfor vil LO gerne deltage i forældremødet og fortælle forældrene, hvad der er vig�gt og hvad er for-

ældrenes ansvar, når deres teenager får sig et fri�dsjob. Hvilke faldgrupper er der og hvordan sikrer de 

sig, at der både er plads �l skole, lek�er, fri�d og arbejde! 

Børn og unge er ikke så erfarne, og har ikke samme  

kendskab �l, hvad der kan være farligt på arbejds- 

pladsen. Langt de fleste ulykker sker, de første  

14 dage på arbejdspladsen, og o"e pga. fejlag�g,  

mangelfuld eller slet ingen instruk�on.  

Alle forældre bør bidrage �l, at deres teenager  

får en god start på et godt og langt arbejdsliv. 

LO deltager også gerne med andre temaer. 

Får du en ide, så kontakt os for at høre 

om LO kan hjælpe med temaet. 

ANDRE TEMAER KAN VI OGSÅ HJÆLPE MED! 

LO på Fyn vil meget gerne lave ak�viteter sammen med jer og jeres elever, og der er mange temaer vi 

kan hjælpe med—udover dem der er omtalt i denne folder.  Opstår der et akut ønske om et emne 

set i forhold �l ”Uddannelse og Job”, er der mulighed for at rekvirere en gæstelærer. Det kun-

ne f.eks. være omkring overenskoms5orhandlinger, arbejdsmiljø, 1. maj og lignende. 

Derfor er du al�d velkommen �l at kontakt os, enten med en forespørgsel, men også gerne med en 

invita�on �l et lærermøde eller teammøde, hvor vi kan fortælle jer og/eller vise jer, hvilke �ng vi kan 

�lbyde. 
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LO på Fyn,  Fællessekretariat og 

LO Skolekontakt 

Lumbyvej 11A 

5000 Odense C 

Telefon: 66 14 04 15 

Mail: lofyn@lofyn.dk 

 

Omfa)er følgende LO-sek+oner: 

LO Fyn, Lumbyvej 11A,  

5000 Odense C 

LO Sydfyn, Østre Havnevej 23, 

5700 Svendborg 

LO Vesfyn, Lumbyvej 11A, 

5000 Odense C 

 

Jobpatruljen 

Www.jobpatruljen.dk 

 

Arbejds�lsynet 

Www.at.dk 

 

Arbejdsskadestyrelsen 

Www.ask.dk  

 

OPLYSNINGER 


