
                                      
 

 

Invitation til TRANSPORTUGEN 

 

Hermed invitation og information om TransportUgen, som afholdes for 6. år i træk. Vi er glade for jeres 
opbakning til forløbet. Behovet for et stærkt image er forsat relevant, når vi kigger på mulighederne for at 
tiltrække unge til et job i transportbranchen. Årgangene bliver mindre og mulighederne for job og 
uddannelse er mange. Vi ønsker med dette forløb at styrke de unges motivation til at søge et job i 
transportbranchen i vores område.  

 
Forløbet  
TransportUgen er et forløb over 3 uger, hvor elever fra 10. klasse besøger transport- og 
logistikvirksomheder og får et indblik i de forskellige jobfunktioner. Med baggrund i virksomhedsbesøg og 
introduktion til jobfunktioner og uddannelser udarbejder eleverne en ansøgning til den elevstilling, 
virksomheden har valgt fiktivt at opslå. Forløbet er integreret i skolens undervisning. Efter de tre uger 
samles alle elever med de deltagende virksomheder og uddannelser for at kåre de bedste ansøgninger 
udvalgt af virksomhederne. Salen summer af 150 nervøse elever, der venter på at deres navne måske bliver 
råbt op. Er de blandt de bedste skal eleverne op på scenen og trykke virksomheden i hånden. Det får alle til 
at gøre sit bedste.   
 
Der gennemføres afslutningsvis en evaluering, hvor eleverne besvarer en række spørgsmål omkring 
forløbet. Ligeledes evaluerer de deltagende virksomheder og uddannelser forløbet.  Evalueringerne fra 
tidligere år viser, at 88% af eleverne oplever at blive klogere på branchen. Samtidig får mange af eleverne 
pludselig en relation til de lastbiler, de møder på vejene – for nu kender de virksomheden.   
 
Sæt kryds i kalenderen 
• Fredag den 27. august kl. 13:00-14:00:   Introduktionsmøde  
• Tirsdag den 12. oktober kl. 9:00-11:00:  Elever kommer på virksomhedsbesøg  
• Torsdag den 28. oktober kl. 10:00-13:00:  Kåring af bedste ansøgninger samt evaluering 

 
Tilmelding  
Senest den 25. august til Jesper Schimann Hansen på mail jsh@padborgtransportcenter.dk 
Når du er tilmeldt, modtager du en kalenderinvitation til møderne.  

 

Ønsker du yderligere information om forløbet, er du velkommen til at kontakte Jesper Schimann Hansen, 
Padborg Transportcenter, på tlf. 61 44 24 04 eller Helle Olsen, Business Aabenraa, på tlf. 26 19 78 13. Du 
kan også læse mere om forløbet på hjemmesiden: https://businessaabenraa.com/transportens_dage/ 
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