TIL M E S T E R : E R D I N L ÆRL I NG BE DRE E ND DE F L E S T E ?

Lærling på talentspor
EUC Nords talentspor skaber udviklingsmuligheder for lærlinge
med særlige talenter og sikrer din virksomhed den
nyeste viden inden for faget

Det her er en folder, der er henvendt til dig og din virksomhed
vedr. muligheden for at lærlingen
vælger Talentspor

EUC Nords Talentspor
Hvad er Talentspor? Det er en ”pakkeløsning” som de
faglige udvalg har tilrettelagt. Talentspor tager ikke
længere tid!

Udvikling af talenter
På EUC Nord tager vi talenter alvorligt. Derfor har din lærling
mulighed for at tage sin uddannelse på et talentspor.
På erhvervsuddannelsesområdet spores talentfulde træk hos en lærling
som en kompetent adfærd, der udtrykkes ved at lærlingen mestrer sit fag.
Denne adfærd og evnen til at mestre sit fag er basis for, at lærlingen kan
tilegne sig ﬂere faglige kompetencer og samtidig udvikle disse.

Kort sagt - hvad kendetegner så et talent?













“

En talentfuld lærling udviser...
vilje
engagement
nysgerrighed
social kompetence
innovation
overblik
”
Kilde: http://talentvejen.nu/

Styrk din virksomhed
En lærling på talentsporet bidrager i høj
grad til at udvikle din virksomhed. I skoleperioden bliver lærlingen opdateret med
den nyeste viden og de nyeste teknikker,
som han/hun kan bruge i din virksomhed.
Talentfulde lærlinge er:
· engagerede lærlinge, som kan medvirke
til nytænkning og vækstfremme i virksomheden
· er med til at give en positiv profilering
af virksomheden fagligt og som arbejdsplads
· kan udvikle sig til at blive mere kvalificeret arbejdskraft, som er med til at sikre
stærke kompetencer både i din virksomhed og for branchen
· kan bidrage til en høj grad af innovation,
og de kan være med til at tiltrække flere
unge til erhvervsuddannelserne
Hvad kræver det af din virksomhed?
Det er vigtigt at understrege, at der ingen
yderligere formelle krav er vedr. praktikmålene, når du har en lærling på talentspor.
Men det er selvfølgelig vigtigt, at lærlingen
får mulighed for at blive udfordret i praktikperioderne. Der er heller ikke forbundet
med ekstra omkostninger eller forlængede
skoleophold.

Udvikling af talentfulde lærlinge sker i et
samspil mellem skole og virksomhed. Hvis
du har lyst til at deltage i udvikling af
talentfulde lærlinge, kræver det tre ting fra
dig og din virksomhed:
· Interesse for og viljen til at uddanne
fagligt dygtige lærlinge
· Lyst til et tættere samarbejde mellem
skole og din virksomhed
· Din virksomhed skal både forvente og
forlange mere af en lærling på Talentspor – dette skal gøres i samarbejde med
EUC Nord
Kilde: http://talentvejen.nu/

Er det noget for jer?
Talentforløbet begynder på hovedforløbet.
Det betyder, at du allerede ved indgåelse
af uddannelsesaftalen skal aftale med din
lærling, hvorvidt talentsporet passer til
hans/hendes kompetencer. I kan også indhente EUC Nords vurdering af lærlingens
mulighed for at tage talentsporet.
Tilmelding
Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, at
jeres lærling vælger at gå på talentspor –
helt konkret skal der sættes et kryds ud for
’Talentspor’ i uddannelsesaftalen.

Kontakt os
og få mere at vide

Kontakt uddannelseslederen for den pågældende uddannelse i
tilfælde af tvivlsspørgsmål. Og du kan også finde mere info på
de vedlagte flyers, herunder blandt andet indhold i
bekendtgørelser, der gør sig gældende for den
pågældende uddannelse.
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