Tilbud til folkeskoler,
privat- og efterskoler i
Odense, Nyborg, Kerteminde,
Assens, Middelfart og
Nordfyns kommuner

Undervisningstilbuddene er som udgangspunkt gratis

UEA – 4 5 6: 4.—6. kl.

Gennem egen oplevelse kan eleverne tilegne sig viden om arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesmuligheder, fritidsjob m.m. I undervisningsforløbet
indgår der elevaktiviteter så som rollespil, fysiske
aktiviteter, samarbejdsøvelser, samt konkrete arbejdsopgaver.
Her er vores papirflyverspil meget populær.
Eleverne bliver ansat på en papirflyverfabrik, og
spillet bruges så til at anskueliggøre arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø og samarbejde.

2 — 4 lektioner

UNGES ARBEJDE: 6.—8. kl.
Ved hjælp af oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner kommer eleverne
rundt om emner med betydning for deres fremtidige arbejdsliv
Dette undervisningsforløb tilrettelægges efter den enkelte klasses behov og
ønsker.
Af mulige emner kan f.eks. nævnes: Fritidsjob — rettigheder og pligter, Hvad
er det gode arbejde?, Arbejdsmiljø og sikkerhed, Hvad kan jeg blive?, samt
Arbejdsmarkedet og fagbevægelsen.

2 — 4 lektioner

UNGE I BEVÆGELSE: 8.—9. kl.
Én præsentation af det repræsentative demokratiets opbygning, herunder introduktion til fagbevægelsen. Eleverne inddeles i grupper og deltager aktivt i
et diskussionsspil med spørgsmål fra kategorierne: arbejde og miljø,
uddannelse, normer og værdier, livsstil og sundhed, demokrati og samfund.

2 lektioner

BESØG EN FAGFORENING: 7.— 10. kl.
Har I lyst til 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
fritidsjob, orientering om arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og sikkerhed.

2—3 lektioner

AKTUELLE EMNER:
Opstår der et akut ønske om et emne set i forhold til uddannelses– erhvervs–
og arbejdsmarkedsorientering, er der mulighed for at rekvirere en gæstelærer
med kort varsel. Det kunne f.eks. være omkring overenskomstforhandlinger,
arbejdsmiljø, 1. maj, strejker og lignende.

FORÆLDREMØDER:
Mange forældre er ikke klar over deres børns rettigheder samt love og regler
omkring fritidsjob.
Mange forældre er heller ikke opmærksomme på det ansvar de har omkring
deres barns fritidsjob.
Få en gæstelærer ud til at give en kort orientering på et forældremøde.

LO på Fyn består af 26 fagforeninger
med
tilsammen godt 65.000 medlemmer.
LO på Fyn er lønmodtagernes talerør
overfor politikerne i de fynske kommuner og
på Christiansborg.
LO på Fyn søger indflydelse på det som
berører lønmodtagerne på arbejdspladsen
og i dagligdagen.
LO på Fyn arbejder i hverdagen med en
række forskellige politikområder for at sikre
en høj beskæftigelse og gode job for
lønmodtagerne.
LO på Fyn er repræsenteret i en lang
række råd og nævn, og søger herigennem et
positivt samarbejde med en række forskellige
institutioner, organisationer, partier m.m.

Bestilling og yderligere oplysninger
Du kan få uddybende oplysninger om de
enkelte undervisningsforløb på www.lofyn.dk,
eller ved henvendelse på nedenstående
adresse, hvor du også kan bestille gæstelærerbesøg.
LO Fyn skolekontakt
Telefon: 66 14 04 15
Mail: lofyn@lofyn.dk

