
Forberedelse til Study Aalborg 2019
 

Du skal deltage i uddannelsesmessen Study Aalborg. Du står over for at skulle vælge 
uddannelse i den nærmeste fremtid og har højst sandsynligt mange spørgsmål i den 
forbindelse. Få svar på dine spørgsmål om uddannelsesvalget på Study Aalborg. 
 

• Måske ved du ikke, hvilken uddannelse du vil vælge? 
• Måske har du allerede en idé om, hvilken uddannelse du vil vælge?  
• Måske er der flere uddannelser, der kan være interessante for dig  

– måske også nogle, du slet ikke kender? 

 
Du får mest ud af Study Aalborg, hvis du forbereder dig på besøget!  
Vi har samlet en række uddannelser på en oversigt (se bilag), som vil være repræsenteret 
på Study Aalborg.  

 

                 OPGAVE   -   FØR DU SKAL PÅ STUDY AALBORG 
 

Din opgave er at finde mindst 3 uddannelser du vil undersøge nærmere på Study 
Aalborg. Prøv at udfordre dig selv på, hvilke uddannelser du vil undersøge.   

1. Undersøg uddannelser du allerede kender til.   
2. Undersøg uddannelser, du ikke kender til. 

 

På bilaget kan du finde en oversigt over mulige uddannelser du kan undersøge.  
Brug ug.dk til at finde mere information om uddannelserne. 
 
Når du har undersøgt uddannelserne på ug.dk kan du overveje, hvilke informationer 
du mangler. Overvej, hvad der har betydning for dig og dit uddannelsesvalg… 

 
    F.eks.: 

• Er der et sted, hvor jeg kan få hjælp til lektier? 
• Hvordan foregår undervisningen – er der fx meget gruppearbejde, 

fremlæggelser, projektarbejde, individuelle opgaver… ? 
• Er der nogle bestemte fag jeg skal være særlig god til inden jeg starter på 

uddannelsen? 
• Hvis jeg rigtig godt kan lide at fordybe mig og undersøge noget grundigt – 

hvordan er der så mulighed for det? 
• Kan jeg få hjælp, hvis der er et bestemt fag jeg ikke er så god til? 
• Hvilke arrangementer er der på uddannelsen, når der ikke er undervisning?  
• Osv… 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/


 

Skriv spørgsmålene ned og tag dem med til Study Aalborg. (Tag evt. et billede af 
dem på din telefon og medbring din telefon på Study Aalborg.) 

Stil dine spørgsmål til vejlederne og de unge fra ungdomsuddannelser, eller stil 
spørgsmålene til en UU-vejleder.  

 
Forbered dig på at dele den viden, du får på Study Aalborg med din klasse, når I 
kommer hjem fra Study Aalborg. 

 

                  

 

          OPGAVE - EFTER DIT BESØG PÅ STUDY AALBORG 

 

Du skal nu bruge den viden, som du har fået på Study Aalborg til en form for 
cocktailparty.  

 
Gå rundt i klassen og interview hinanden. Spørg f.eks.: 

• Hvilke uddannelser har du undersøgt? 
• Hvad fandt du ud af om uddannelserne? 
• Hvad kan du fortælle om uddannelserne? 
• Hvad overraskede dig mest? 
• Hvad betyder det for dit kommende valg af uddannelse, at du nu har den 

viden?  
• …… 

 

 I kan evt. samle op på jeres cocktailparty sammen med hele klassen. 

 

 


